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До наших читачів
(Від головного редактора)
Перед Вами – спеціальний випуск журналу. Це число приурочене
до засідання у Києві Комітету з правових питань Міжнародної ради
архівів та XV Міжнародного конгресу архівів, що проходитиме у Відні
23–29 серпня 2004 року і підготовлене Державним комітетом архівів
України за участю згаданого комітету.
Видрукувані тут матеріали, з одного боку, засвідчують очевидні
здобутки України у сфері архівного законодавства за тринадцять років
незалежності, з іншого – презентують діяльність комітету впродовж
чотирирічної каденції, що минула від попереднього конгресу (Севілья,
2000).
Частина цих матеріалів публікується вперше. Інша, в тому числі
нормативно-правові акти, вже оприлюднювалися повністю або
частково у різний спосіб – шляхом електронної публікації на веб-сайті
МРА, як доповіді на міжнародних конференціях тощо. Ми вважали
за доцільне подати їх у журналі з метою всебічного висвітлення як
нагальних викликів суспільства, так і досвіду відповіді на них, вже
накопиченого світовою практикою. Наші кроки в цій царині ми можемо
вважати частиною світового досвіду розв’язання правових питань
архівної справи.
Публікаціями на часі є матеріали цього числа з огляду на наші
національні проблеми. Йдеться, зокрема, про впровадження Закону
України “Про електронне діловодство” та низки інших законодавчих
актів у цій сфері, підготовку законопроекту “Про діловодство”, нещодавнє прийняття Закону України “Про Загальнодержавну програму
адаптації законодавства України до законодавства Європейського
Союзу”.
Сподіваємося, що це число “Архівів України” стане в пригоді учасникам XV Міжнародного конгресу архівів, а досвід оприлюднення
архівними виданнями міжнародних і національних напрацювань
дістане продовження.
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Геннадій БОРЯК, Костянтин НОВОХАТСЬКИЙ

МОДЕРНЕ АРХІВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
Україна – одна з тих держав, які 1991 р., після розвалу Євразійської
супердержави СРСР, здобули незалежність і нині торують важкий
шлях до громадянського суспільства. Позаду – рішуча відмова від
тоталітарної радянської спадщини, яка в архівній сфері полягала передусім у проголошенні примату державного (у номенклатурному розумінні цього поняття) над особистим; дозування доступу до ретроспективної інформації за ідеологічно-політичними ознаками, а здебільшого
за ознакою приналежності до цієї номенклатури; наявність кількох
державних архівних систем, у тому числі – окремого Архівного фонду
КПРС, архівних систем КДБ, МВС, МЗС, військово-промислового
комплексу тощо.
Перед архівістами незалежної України постало надзвичайно важливе завдання: визначити місце архівів в інших історичних реаліях, у
новій державі.
Насамперед необхідно було підвищити рівень захисту архівної
спадщини, надавши загальнообов’язкової сили нормам і процедурам,
виробленим тогочасною архівною теорією і архівною практикою. При
цьому не просто зафіксувати status quo, а забезпечити подальший поступ відносин і технологій.
Другим завданням була демократизація доступу до архівів у нормах, які, з одного боку, були б збалансовані між необхідністю захисту
національних інтересів, прав та свобод людини, з іншого, – відповідали
загальносвітовим підходам, вимогам і практиці.
Третє завдання полягало в необхідності створити з усіх наявних до
1991 р. архівних комплексів цілісну сукупність носіїв ретроспективної
документної інформації – єдиний Національний архівний фонд, куди
б інтегрувалися компартійні архівні документи, документи колишніх
спецслужб та підприємств військово-промислового комплексу СРСР
на українських теренах. Постанови Верховної Ради України про передання цих документальних комплексів, прийняті ще 1991 р., по гарячих слідах ліквідації цих тоталітарних інституцій, і стали, фактично,
першими нормативними актами українського архівного законодавства
сучасної доби.
Проблема розбудови правової бази архівної справи в Україні ускладнювалася тим, що на початку 1990-х років ще тільки формувалися
контури загальної правової системи держави. До того ж, архівісти не
мали досвіду підготовки законодавчих актів.
© Геннадій Боряк, Костянтин Новохатський, 2004

АРХІВИ УКРАЇНИ, 2004–3

5

Конкретний контекст подій – злам одних суспільних і державних
інститутів і заміна їх іншими, різке зростання національної самосвідомості і відповідного інтересу до розкриття історичної правди –
вимагав якнайшвидшого законодавчого регулювання питань діяльності
архівів.
Під час розроблення архівного закону в Україні вже діяли два базові
законодавчі акти в цій сфері – Основи законодавства про культуру і
Закон про інформацію. Зокрема, в Основах було вперше задекларовано
права громадян на створення архівів, доступ до архівних документів,
обов’язок громадян дбати про збереження архівів, заборону вилучення
документів з архівних фондів з ідеологічних чи політичних міркувань
тощо. Закон про інформацію вперше визначив на законодавчому рівні
поняття “документ”, унормував право на отримання інформації та
захист персональних даних, право власності на інформацію, а також
ще цілу низку питань, дотичних до архівної справи. Архівний закон
розвинув правові норми цих базових актів.
Основним об’єктом правового регулювання в законі визначено сукупність цінних архівних документів, що належать державі та суб’єктам
права, які перебувають на території України або під її юрисдикцією.
Цю сукупність документів названо “Національним архівним фондом”.
Водночас для забезпечення функціонування Національного архівного
фонду закон конституював певну інфраструктуру – систему архівних
установ. Тому сам закон дістав назву “Про Національний архівний фонд
і архівні установи”. Прийнято його було 24 грудня 1993 року. Пізніше,
1998 року, день прийняття цього закону було офіційно проголошено в
Україні професійним святом працівників архівних установ.
Предметом правового регулювання стали суспільні відносини, що
виникають у процесі формування Національного архівного фонду, обліку
й зберігання його документів та використання архівної інформації. Проте, значення цього закону є значно ширшим, ніж регламентація суто
галузевих (професійних) питань. Вперше в українській архівістиці та
законодавстві закріплюється поняття Національного архівного фонду
як єдиної цілісної категорії культури і права, причому з найвищим статусом – як однієї із загальнонаціональних цінностей, що має неминуще
значення. Документи Національного архівного фонду визначено як
самоцінну культурно-історичну категорію, а не лише як рухоме майно,
предмет наукових зацікавлень або джерело судових доказів.
Найсуттєвішими особливостями українського архівного закону є:
– визначення двоєдиної суті НАФ як складової частини не лише
вітчизняної, але й світової культурної спадщини, з одного боку, та інформаційних ресурсів суспільства, з другого;
– врегулювання права власності на документи НАФ з визнанням рівності всіх форм власності і закріпленням верховного права Українського
народу на Національний архівний фонд як загальнонаціональне надбання.
Таким чином, в історії України вперше створено правову базу реорганізації архівної справи на засадах деполітизації, демократизації, за-
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гальнодоступності державних архівів та захисту прав власників інших
архівів і споживачів архівної інформації.
Державна юрисдикція над Національним архівним фондом не
суперечить корінним правам власників документів та користувачів
ними і не порушує цих прав. Контрольні функції державних архівних
установ щодо всіх документів НАФ незалежно від форм власності спрямовано лише на забезпечення цілісності НАФ і збереженості його документів.
Закон став правовою основою проведення єдиної державної політики у сфері архівної справи. Серед пріоритетних напрямів цієї
політики є забезпечення збереженості і доступності НАФ, його цілеспрямоване поповнення новими документами.
У наступні роки цілу низку важливих питань архівної справи було
регламентовано в окремих статтях інших законів з урахуванням базових
принципів, закладених в архівному законі. Це, зокрема, закони України
“Про державну таємницю”, “Про приватизацію державного майна”,
“Про авторське право і суміжні права”, “Про бібліотеки і бібліотечну
справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про вивезення, ввезення
та повернення культурних цінностей” тощо. Загалом таких законів
зараз уже понад тридцять. Їхні норми щодо архівів складають основу
українського архівного законодавства.
Серйозну роль у регламентації доступу до документів НАФ відіграв ще один Закон України – “Про реабілітацію жертв політичних
репресій”. Його норми значно, хоча й опосередковано вплинули на
соціально-значущу функцію архівів сучасної доби. Адже радянське
тоталітарне суспільство, де за часів “хрущовської відлиги” мав місце
період часткової реабілітації репресованих, загалом не залучало до
цієї роботи державні архіви, а лише архіви спецслужб, прокуратури
та місць ув’язнення. Нині ж, з переданням до державних архівів на
режим необмеженого доступу всіх архівно-слідчих та кримінальних
справ з установ колишнього КДБ УРСР, саме на архівну систему ліг
весь тягар відповідальності за дотримання належного балансу між інтересами суспільства, що прагне розкрити всю правду про масштаби
сталінських репресій 1930–1950-х років, та інтересами осіб (самого
репресованого, його родичів та нащадків), які не завжди бажають
широкого оприлюднення персональних матеріалів, зібраних каральними органами. Отже, маємо серйозну колізію між двома декларованими
правовими нормами: з одного боку, – свободою на інформацію, з іншого – захистом персональних даних. Крім того, слід мати на увазі, що
не вся інформація з них є абсолютно достовірною. З цього випливає
така важлива, але відносно нова для українських архівістів роль “сторожів при брамі” (gate keepers), яка, до того ж, ще дуже слабо виписана в
сучасному українському законодавстві. З одного боку, ми наражаємося
на небезпеку зловживань та свавілля, з іншого – підпадаємо під сувору
критику тих самих науковців, журналістів, громадських діячів, які
зацікавлені в оприлюдненні всієї без винятку інформації про політичні
репресії минулого режиму.
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Ще один аспект цієї проблеми пов’язаний із значною кількістю
персональної інформації у складі компартійних фондів. Це різного роду
особові справи, біографічні довідки (“об’єктивки”), що складалися в
обов’язковому порядку на всіх номенклатурників, а також “персональні
справи”, скарги і звинувачення, що стосуються їх. Певна частина з
них була абсолютно безпідставною, але може бути використана в інтересах сучасної політичної боротьби. Не слід забувати, що більшість
представників старшого покоління нинішніх політиків мала свого часу
високі ранги в компартійній номенклатурі.
На щастя, за період незалежної України “компартійний компромат”
з державних архівів жодного разу не був використаний у політичній
боротьбі. Але ми маємо пильнувати, адже й тут нинішнє законодавство
не дає підстав для однозначного тлумачення його норм на користь захисту інтересів особи.
Це законодавство базується на низці норм Конституції України,
що мають безпосереднє відношення до культурної спадщини, ретроспективної документної інформації. Основоположними для діяльності
архівів і громадян в архівній сфері є положення статті 34: “Кожен
має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію”. Показово, що ця норма в Конституції передує багатьом
фундаментальним правам особи: на свободу світогляду, зборів, на
власність, працю, відпочинок, соціальний захист, освіту, охорону здоров’я тощо.
В умовах глибинної трансформації суспільства законодавство не
може бути стабільним. Семирічний досвід реалізації архівного закону
також засвідчив, що частина його положень потребувала вдосконалення.
Слід було, по-перше, привести Закон 1993 року у відповідність з Конституцією, прийнятою 1996 року, по-друге, – узгодити деякі норми,
зокрема щодо доступу до архівів, з міжнародними правовими нормами
і рекомендаціями, по-третє, – врахувати напрацювання вітчизняної
архівістики. Адже перший архівний закон значною мірою спирався
ще на досягнення радянського архівознавства.
Усі ці завдання було реалізовано в новій редакції Закону “Про Національний архівний фонд та архівні установи”, прийнятого парламентом
13 грудня 2001 року.
Загалом, шляхи еволюції українського архівного законодавства
у бік демократизації якнайкраще простежуються на прикладі лібералізації норм доступу до документів у новій редакції закону. Окремо
слід зауважувати, що під час його опрацювання переслідувалася мета
адаптувати норму та рекомендації Ради Європи, зокрема, Рекомендації
NR (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно
європейської політики доступу до архівів. Враховувалися також рекомендації міжнародного Кодексу етики архівістів, схваленого Генеральною асамблеєю Міжнародної ради архівів.
Закон розглядає широкий спектр проблем, пов’язаних із доступом до архівних документів і використанням ретроспективної документної інформації. Це – доступ інтелектуальний (пошук необхідної
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інформації) і фізичний (безпосередній доступ до знайдених документів);
декларована доступність архівної інформації і обмеження доступу в
конкретних ситуаціях; види обмежень: пов’язані зі змістом документів,
їх фізичним станом чи іншими обставинами; обмеження за термінами
і характером використання одержаних відомостей, за категоріями
користувачів; обмеження, пов’язані з авторським правом, правами
власності тощо.
У новій редакції закону збережено прогресивні положення щодо
відкритості зберігання документів Національного архівного фонду і
їх доступності для користувачів з моменту надходження до архіву.
Збережено також норму щодо рівності у правах доступу всіх осіб,
незалежно від громадянства.
Остаточно регламентовано єдиний порядок оформлення для користування документами НАФ – на підставі лише особистої заяви і документа, що посвідчує особу. При цьому законом заборонено вимагати від
користувача будь-які інші документи. Знято диференціацію в наданні
користувачам оригіналів чи копій залежно від мети користування.
Чітко визначено вичерпний перелік обмежень у доступі до документів, що належать державі або територіальним громадам:
1. Тимчасово (лише до одного року) може бути обмежено доступ
до документів, що потребують упорядкування, поліпшення фізичного
стану або знаходяться у процесі перевіряння наявності й стану;
2. Охороняється інформація, віднесена до державної або іншої
передбаченої законом таємниці;
3. До 75 років обмежується доступ до документів, що містять конфіденційну інформацію про особу або інформацію, що створює загрозу
для життя чи недоторканості житла;
4. Архіви мають право відмовити в доступі неповнолітнім, особам,
яких суд визнав недієздатними, та особам, які грубо порушували
порядок користування архівним документами. Тут причина відмови,
по суті, одна: коли користувач є неспроможним відповідати за свої
зобов’язання. При цьому користувачеві не треба доводити свої права
на користування. Цей обов’язок покладається на архів.
Закон передбачає, що в разі відмови в доступі архів повинен це
зробити письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови, оскільки
дії посадових осіб, які перешкоджають реалізації законних прав користувачів, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або в судовому
порядку.
У новій редакції закону зроблено ще кілька кроків назустріч користувачеві, зокрема:
– надано можливість у разі потреби за згодою архіву користуватися
не лише довідковим апаратом, а й обліковими документами, у т. ч. справами фондів, де міститься інформація про історію походження і надходження до архіву документів фонду. Раніше це було суто внутрішньою
інформацією, доступною лише для працівників архіву;
– вилучено норму, що зобов’язувала користувача виготовляти копії
потрібних йому документів за свій рахунок задля того, щоб з ними
ознайомитися в разі, коли такі копії в архіві відсутні;
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– спрощено порядок вивезення копій документів НАФ за кордон.
Відтепер для цього вже не потрібно спеціального дозволу, якщо копії
засвідчено архівом.
Поліпшенню співпраці архівів та користувачів документами
сприяла більш чітка й конкретна регламентація багатьох інших питань
діяльності архівних установ, обов’язків і відповідальності обох сторін,
що взаємодіють.
***
На початку 2004 р. побачили світ “Основні правила роботи державних архівів України” – своєрідний кодекс норм, рекомендацій, регламентацій для повсякденної роботи архівістів (досі в Україні послуговувалися загальносоюзними “Правилами” 1984 р.).
Зберігаючи традицію в більшості базових питань, Правила водночас у багатьох сферах діяльності архівів передбачають суттєву перебудову, а подеколи – і долання стереотипів. Зокрема, у Правилах
зафіксовано наші позиції стосовно новацій сьогодення, відсутніх у
згаданому нормативному посібнику 1984 р.:
– правовий статус документів Національного архівного фонду;
– документ як товар; передавання (перехід) права власності в
архівних технологічних процесах;
– забезпечення національних інтересів у сфері архівної справи;
– міжнародний Кодекс етики архівістів як складова регламентації
професійної діяльності та як елемент інтегрування у світову архівну
спільноту;
– державний архів як інформаційна система і як орган управління
архівною справою і діловодством;
– зона комплектування (acquisition) архіву як сфера його функціональних повноважень;
– розширення самостійності в управлінні архівом;
– маркетингова діяльність архіву як суб’єкта господарювання зі
специфічною сферою послуг;
– зміни підходів до класифікаційних ознак організації документів
НАФ, нефондова система організації документів;
– повноваження експертних органів з урахуванням нових функцій:
грошова оцінка, категорування цінності документів;
– діяльність архівів у зв’язку з новими принципами і технологією
формування НАФ, комплектування архівів і повноваженнями щодо
всіх суб’єктів документотворення;
– приймання архівних документів на депоноване зберігання, їхній
облік; державна реєстрація документів НАФ;
– централізований державний облік документів НАФ, облік документів з особового складу, низки конкретних ситуацій руху документів;
– видавання документів у тимчасове користування за межами
архіву;
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– забезпечення збереженості під час надзвичайних ситуацій, страхування документів;
– архівне описування як процес створення вторинної документної
інформації;
– анотований реєстр описів як вид архівного довідника;
– розведення понять користування і використання в інформаційній
діяльності, визначення основних принципів користування документами
та доступу до них;
– визначення основних напрямів інформатизації діяльності архівів
та загалом архівної справи.
Це перелік лише деяких ключових новацій, передбачених і регламентованих у Правилах.
Один з незаперечних результатів проведеної роботи – продовження
вдосконалення та унормування архівної термінології. Хоч це було не самоціллю, а є, скоріше, побічним продуктом, але визначено по-новому,
наприклад, поняття забезпечення збереженості документів або термін
мало чи слабоконтрастні документи. Таких прикладів – чимало.
Порівняно із зарубіжними аналогами (зокрема, російськими) у наших Правилах більше унітарності і більше уваги приділено методиці
технологічних процесів.
Робота над Правилами тривала майже 12 років. На часі – їхнє експериментальне впровадження та апробація.
***
Прийняття й розвиток архівного законодавства мають принципове
значення не лише для реформування архівної справи, але й для захисту
суверенності та національних інтересів України в архівній сфері, зміцнення її позицій у міжнародному правовому просторі.
Подальше його вдосконалення посідає чільне місце у планах діяльності Державного комітету архівів України.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДІЛОВОДСТВА:
ДОБІРКА ДОКУМЕНТІВ
Відновлення в серпні 1991 р. державної незалежності України,
динамічні трансформаційні процеси в її суспільно-політичному та
економічному житті суттєво вплинули на стан архівної справи. Зокрема,
гостро постали проблеми правового регулювання нових суспільних
відносин в архівній сфері, створення нормативно-правової бази, що
відповідала б реаліям часу, вирішення питань правонаступництва щодо
національної архівно-документальної спадщини. Нові нормативноправові акти у цій сфері мали співвідноситися із загальною системою
законодавства України, міжнародними правовими нормами і забезпечувати можливість реформування й розвитку архівної справи.
Однією з нагальних потреб суспільства стало пізнання правди про
минуле і, відповідно, удоступнення раніше малодоступних або й зовсім
приховуваних архівних документів, а часом – і цілих документальних
комплексів.
Як перший важливий крок на цьому шляху було сприйняте передавання відповідно до указу Президії Верховної Ради України
від 27 серпня 1991 року документів архівів Компартії України в
підпорядкування Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України. Цей акт поклав край паралельному функціонуванню двох
архівних фондів – державного і компартійного, започаткував масове
розсекречення архівних документів, сприяв зміцненню ресурсної бази
державних архівів.
Нижче надруковано тексти законів та інших нормативно-правових
актів, у яких сформульовано основи державної політики у сфері архівної справи і діловодства. Подано, звичайно, не всі акти архівного законодавства України, більшість з них публікується в уривках. Критерієм
відбору текстів для публікації було намагання дати найбільш цілісне
уявлення про основні правові норми щодо доступу до архівних документів і архівної інформації.
Згідно з указом Президії Верховної Ради України від 9 вересня
1991 року до державних архівів з архівів органів Комітету державної
безпеки України передавалися деякі категорії раніше закритих архівних
документів: архівно-слідчі справи репресованих осіб, яких пізніше
було реабілітовано, фільтраційні справи громадян, вивезених під час
Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини та інших
країн – її сателітів.
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Розбудову правової бази інформаційної сфери суспільства і держави в Україні було розпочато з прийняття 2 жовтня 1992 року
Закону України “Про інформацію”. Він установив загальні правові
основи інформаційних відносин, закріпив право особи на інформацію,
визначив систему інформації, її види, джерела, режим доступу до інформації. У ньому вперше в сучасному правовому полі визначено
значення, роль та місце документів в інформаційних відносинах.
Цей закон став базовим в інформаційній сфері, його норми дістали
розвитку в багатьох наступних законодавчих актах.
Однією з проблем застосування Закону України “Про інформацію”
було різне розуміння норм щодо збирання і накопичення відомостей
про особу, права особи на ознайомлення з інформацією про неї, зосередженою в різних органах та документах (у тому числі архівних),
тощо. Справу щодо офіційного тлумачення відповідних статей Закону
України “Про інформацію” було розглянуто Конституційним Судом
України і 30 жовтня 1997 року прийнято рішення з цих питань.
Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 1997 року
щодо тлумачення окремих статей Закону України “Про інформацію”
ґрунтоване на відповідних нормах Конституції України, прийнятій
Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
Показово, що право на інформацію в Конституції України передує
більшості фундаментальних прав і свобод особи.
У другій частині статті 34 міститься також конституційне підґрунтя
для організації архівної справи і діяльності у цій сфері фізичних і
юридичних осіб.
Базовим у сфері архівної справи та діловодства є Закон України
“Про Національний архівний фонд та архівні установи”, першу
редакцію якого було прийнято 24 грудня 1993 року, а другу, чинну
нині – 13 грудня 2001 року.
Питання зберігання документів Національного архівного фонду у
бібліотечних і музейних фондах, обліку цих документів та використання
відомостей, що містяться в них, регламентовані у відповідних статтях
Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” та Закону України “Про музеї та музейну справу”. Тут, зокрема, зафіксовано пріоритетність норм архівного закону щодо писемних пам’яток, інших
видів архівних документів, що зберігаються в бібліотеках і музеях.
Згідно зі статтею 4 Закону України “Про Національний архівний
фонд та архівні установи” документи Національного архівного фонду
є одним з видів культурних цінностей. Окремі ситуації щодо поводження з ними, а саме питання вивезення за межі України, ввезення
та повернення в Україну, регламентовано Законом України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”, прийнятим
21 вересня 1999 року.
Оскільки певна частина архівних документів містить відомості, що
становлять державну таємницю, для практичної діяльності державних
архівних установ України важливе значення мають норми Закону
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України “Про державну таємницю”, який було прийнято 21 січня
1994 року.
Одним з напрямів повсякденної інформаційної діяльності архівних установ є розгляд звернень громадян із проханням про сприяння
реалізації їх прав та законних інтересів, видача з цією метою громадянам
архівних довідок, копій документів, задоволення їх інформаційних запитів іншим шляхом.
Правові питання організації такої діяльності врегульовано Законом України “Про звернення громадян”, який прийнято 2 жовтня
1996 року.
Серед численних звернень громадян до державних архівних установ значну частину становлять звернення осіб, які свого часу зазнали
політичних репресій, чи їх родичів з питань, пов’язаних із засудженням,
покаранням, іншими видами репресій та реабілітацією згідно із Законом України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”,
прийнятим 17 квітня 1991 року.
Деякі особливості доступу громадян до архівних документів з цих
питань було окремо розглянуто Верховною Радою України 24 грудня
1993 року.
Ще однією категорією громадян, які зазнали переслідувань з
боку тоталітарних режимів, є особи, що в роки Другої світової війни
постраждали від нацистських переслідувань. Останніми роками
державні архіви України виконали дуже великий обсяг робіт з
документального підтвердження фактів нацистських переслідувань
(ув’язнення мирного населення у концентраційних таборах, гетто,
інших місцях примусового тримання, насильницьке вивезення на
примусові роботи на територію Німеччини або її союзників тощо).
Метою цієї роботи є відшкодування жертвам завданої їм шкоди та
їх соціальний захист відповідно до Закону України “Про жертви
нацистських переслідувань”, який було прийнято 23 березня 2000
року.
Відповідно до статті 19 Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” Державний комітет архівів України
визначив порядок користування документами Національного архівного
фонду, що належать державі, територіальним громадам і зберігаються
у відповідних архівних установах.
У Законі України “Про Національний архівний фонд та архівні
установи” архівна справа і діловодство віднесені до складових єдиної
документноінформаційної сфери і зазначено, що Державний комітет
архівів України є спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у цій сфері.
З метою визначення державної політики у сфері архівної справи
і діловодства в частині документотворення Верховна Рада України
22 травня 2003 року прийняла закони України “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронний цифровий
підпис”. Для внесення на розгляд парламенту підготовлено проект
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Закону України “Про діловодство”. Після його прийняття в Україні
буде завершено формування сучасної законодавчої основи роботи зі
службовими документами, починаючи від моменту їх створення.

ВИТЯГИ ІЗ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
IЗ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ (1996)
(Відомості Верховної Ради, 1996, № 30, ст. 141)

С т а т т я 34. Кожному гарантується право на свободу думки і
слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій
вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про інформацію (1992)
(Відомості Верховної Ради, 1992, № 48, ст. 650; 2000, № 27, ст. 213;
2002, № 29, ст. 194; 2003. № 28, ст. 214)

С т а т т я 1. Визначення інформації
Під інформацією цей Закон розуміє документовані або публічно
оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві,
державі та навколишньому природному середовищі.
С т а т т я 9. Право на інформацію
Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають
право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання,
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для
реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення
завдань і функцій.
Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами і державою не повинна порушувати громадські, політичні,
економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.
Кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених
законами України.
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С т а т т я 10. Гарантії права на інформацію
Право на інформацію забезпечується:
обов’язком органів державної влади, а також органів місцевого і
регіонального самоврядування інформувати про свою діяльність та
прийняті рішення;
створенням у державних органах спеціальних інформаційних
служб або систем, що забезпечували б у встановленому порядку доступ
до інформації;
вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до статистичних
даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів; обмеження цього
доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими
умовами їх схоронності, що визначаються законодавством;
створенням механізму здійснення права на інформацію;
здійсненням державного контролю за додержанням законодавства
про інформацію;
встановленням відповідальності за порушення законодавства про
інформацію.
С т а т т я 12. Визначення інформаційної діяльності
Інформаційна діяльність – це сукупність дій, спрямованих на
задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави.
З метою задоволення цих потреб органи державної влади та органи
місцевого і регіонального самоврядування створюють інформаційні
служби, системи, мережі, бази і банки даних.
Порядок їх створення, структура, права та обов’язки визначаються
Кабінетом Міністрів України або іншими органами державної влади,
а також органами місцевого і регіонального самоврядування.
С т а т т я 14. Основні види інформаційної діяльності
Основними видами інформаційної діяльності є одержання,
використання, поширення та зберігання інформації.
Одержання інформації – це набуття, придбання, накопичення
відповідно до чинного законодавства України документованої або публічно оголошуваної інформації громадянами, юридичними особами
або державою.
Використання інформації – це задоволення інформаційних потреб
громадян, юридичних осіб і держави.
Поширення інформації – це розповсюдження, обнародування,
реалізація у встановленому законом порядку документованої або публічно оголошуваної інформації.
Зберігання інформації – це забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв.
Одержання, використання, поширення та зберігання документованої
або публічно оголошуваної інформації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом та іншими законодавчими актами в галузі
інформації.
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С т а т т я 23. Інформація про особу
Інформація про особу – це сукупність документованих або публічно
оголошених відомостей про особу.
Основними даними про особу (персональними даними) є: національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також
адреса, дата і місце народження.
Джерелами документованої інформації про особу є видані на
її ім’я документи, підписані нею документи, а також відомості про
особу, зібрані державними органами влади та органами місцевого і
регіонального самоврядування в межах своїх повноважень.
Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої
згоди, за винятком випадків, передбачених законом.
Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною
про неї.
Інформація про особу охороняється Законом.
С т а т т я 24. Інформація довідково-енциклопедичного
характеру
Інформація довідково-енциклопедичного характеру – це систематизовані, документовані або публічно оголошені відомості про
суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.
Основними джерелами цієї інформації є: енциклопедії, словники,
довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали тощо, а також довідки, що даються уповноваженими
на те державними органами та органами місцевого і регіонального самоврядування, об’єднаннями громадян, організаціями, їх працівниками
та автоматизованими інформаційними системами.
Система цієї інформації, доступ до неї регулюються бібліотечним,
архівним та іншим галузевим законодавством.
С т а т т я 27. Документ в інформаційних відносинах
Документ – це передбачена законом матеріальна форма одержання,
зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її
на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві.
Первинний документ – це документ, що містить в собі вихідну
інформацію.
Вторинний документ – це документ, що являє собою результат аналітико-синтетичної та іншої переробки одного або кількох документів.
С т а т т я 28. Режим доступу до інформації
Режим доступу до інформації – це передбачений правовими нормами порядок одержання, використання, поширення і зберігання
інформації.
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За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом.
Держава здійснює контроль за режимом доступу до інформації.
Завдання контролю за режимом доступу до інформації полягає у
забезпеченні додержання вимог законодавства про інформацію всіма
державними органами, підприємствами, установами та організаціями,
недопущенні необгрунтованого віднесення відомостей до категорії
інформації з обмеженим доступом.
Державний контроль за додержанням встановленого режиму
здійснюється спеціальними органами, які визначають Верховна Рада
України і Кабінет Міністрів України.
У порядку контролю Верховна Рада України може вимагати від
урядових установ, міністерств, відомств звіти, які містять відомості про
їх діяльність по забезпеченню інформацією заінтересованих осіб (кількість випадків відмови у наданні доступу до інформації із зазначенням
мотивів таких відмов; кількість та обгрунтування застосування режиму
обмеженого доступу до окремих видів інформації; кількість скарг на
неправомірні дії посадових осіб, які відмовили у доступі до інформації,
та вжиті щодо них заходи тощо).
С т а т т я 30. Інформація з обмеженим доступом
Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом
поділяється на конфіденціальну і таємну.
Конфіденціальна інформація – це відомості, які знаходяться у
володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених
ними умов.
Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого
характеру, одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом
їх професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного
та іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до
категорії конфіденціальної, та встановлюють для неї систему (способи)
захисту.
Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з
питань статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та
інформація, приховування якої являє загрозу життю і здоров’ю людей.
До таємної інформації належить інформація, що містить відомості,
які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю,
розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.
Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно до закону про цю інформацію.
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Порядок обігу таємної інформації та її захисту визначається відповідними державними органами за умови додержання вимог, встановлених цим Законом.
Порядок і терміни обнародування таємної інформації визначаються
відповідним законом.
Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без згоди
її власника, якщо ця інформація є суспільно значимою, тобто якщо
вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості
знати цю інформацію переважає право її власника на її захист. (Статтю
30 доповнено частиною згідно із Законом № 676-IV (676-15) від
03.04.2003 )
С т а т т я 31. Доступ громадян до інформації про них
Громадяни мають право:
знати у період збирання інформації, які відомості про них і з якою
метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються;
доступу до інформації про них, заперечувати її правильність, повноту, доречність тощо.
Державні органи та організації, органи місцевого і регіонального
самоврядування, інформаційні системи яких вміщують інформацію
про громадян, зобов’язані надавати її безперешкодно і безкоштовно
на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом, а також вживати заходів щодо запобігання несанкціонованому
доступу до неї. У разі порушень цих вимог Закон гарантує захист громадян від завданої їм шкоди використанням такої інформації.
Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу,
зібраних відповідно до чинного законодавства державними органами,
організаціями і посадовими особами.
Зберігання інформації про громадян не повинно тривати довше,
ніж це необхідно для законно встановленої мети.
Всі організації, які збирають інформацію про громадян, повинні до
початку роботи з нею здійснити у встановленому Кабінетом Міністрів
України порядку державну реєстрацію відповідних баз даних.
Необхідна кількість даних про громадян, яку можна одержати законним шляхом, має бути максимально обмеженою і може використовуватися лише для законно встановленої мети.
Відмова в доступі до такої інформації, або приховування її, або
незаконні збирання, використання, зберігання чи поширення можуть
бути оскаржені до суду.
С т а т т я 37. Документи та інформація, що не підлягають
наданню для ознайомлення за запитами
Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі:
інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею;
конфіденціальну інформацію;
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інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури,
МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її
розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню
чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об’єктивний
судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будьякої особи;
інформацію, що стосується особистого життя громадян;
документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію
(доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони
пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю;
інформацію, що не підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто
запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить
інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного
акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає
запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення;
інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств.
С т а т т я 39. Інформація як товар
Інформаційна продукція та інформаційні послуги громадян та юридичних осіб, які займаються інформаційною діяльністю, можуть бути
об’єктами товарних відносин, що регулюються чинним цивільним та
іншим законодавством.
Ціни і ціноутворення на інформаційну продукцію та інформаційні
послуги встановлюються договорами, за винятком випадків, передбачених Законом.
С т а т т я 40. Інформаційна продукція
Інформаційна продукція – це матеріалізований результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення інформаційних потреб
громадян, державних органів, підприємств, установ і організацій.
С т а т т я 41. Інформаційна послуга
Інформаційна послуга – це здійснення у визначеній законом формі
інформаційної діяльності по доведенню інформаційної продукції до
споживачів з метою задоволення їх інформаційних потреб.
С т а т т я 45. Охорона права на інформацію
Право на інформацію охороняється законом. Держава гарантує
всім учасникам інформаційних відносин рівні права і можливості
доступу до інформації.
Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел
одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.
Суб’єкт права на інформацію може вимагати усунення будь-яких
порушень його права.
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Забороняється вилучення друкованих видань, експонатів, інформаційних банків, документів із архівних, бібліотечних, музейних фондів та знищення їх з ідеологічних чи політичних міркувань.
С т а т т я 53. Інформаційний суверенітет
Основою інформаційного суверенітету України є національні інформаційні ресурси.
До інформаційних ресурсів України входить вся належна їй інформація, незалежно від змісту, форм, часу і місця створення.
Україна самостійно формує інформаційні ресурси на своїй території
і вільно розпоряджається ними, за винятком випадків, передбачених
законами і міжнародними договорами.
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України
“Про Національний архівний фонд і архівні установи” (2001)
(Відомості Верховної Ради, 2002, № 11, ст. 81)

С т а т т я 4. Національний архівний фонд
Національний архівний фонд України є складовою частиною вітчизняної і світової історико-культурної спадщини та інформаційних
ресурсів суспільства, перебуває під охороною держави і призначений
для задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, реалізації прав та законних інтересів кожної людини.
Документи Національного архівного фонду є культурними цінностями, що постійно зберігаються на території України або згідно з
міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають поверненню в Україну.
Підприємства, установи, організації, посадові особи, громадяни та
їх об’єднання зобов’язані забезпечувати збереженість Національного
архівного фонду та сприяти його поповненню.
С т а т т я 8. Право власності на документи
Національного архівного фонду
Документи Національного архівного фонду можуть перебувати в
будь-якій формі власності, передбаченій Конституцією та законами
України.
Право власності на документи Національного архівного фонду
охороняється законом. […]
Забороняється вилучення документів Національного архівного
фонду у власника або уповноваженої ним особи без їх згоди крім
випадків, передбачених законами України. Документи Національного
архівного фонду, вилучені відповідно до закону для дізнання, досудового слідства, провадження справи у суді, підлягають обов’язковому
поверненню власнику або уповноваженій ним особі, але не пізніше
ніж через один рік після закінчення провадження у справі.
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С т а т т я 9. Здійснення права власності на документи
Національного архівного фонду
Власник володіє, користується і розпоряджається документами
Національного архівного фонду з урахуванням обмежень, передбачених
законом.
Власник документів Національного архівного фонду та інші особи, які користуються зазначеними документами, не мають права їх
знищувати, пошкоджувати або змінювати зміст цих документів.
Документи Національного архівного фонду, передані власником
архівним установам, належать їм на праві оперативного управління,
якщо інше не передбачене договором між власником та архівною
установою. […]
С т а т т я 15. Доступ до документів Національного
архівного фонду
Документи Національного архівного фонду і довідковий апарат до
них надаються у користування в архівних установах з часу їх надходження на зберігання, а в приватних архівних зібраннях - відповідно
до рішення їх власників.
Держава заохочує власників приватних архівних зібрань до розширення доступу до документів Національного архівного фонду,
сприяє публікації та експонуванню цих документів на виставках.
Забороняється відносити до державної або іншої передбаченої
законами України таємниці інформацію про місця зберігання документів Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, а також створювати таємні архіви для зберігання
таких документів.
Громадяни України мають право користуватися документами
Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої
заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням,
подають документ, що підтверджує їх повноваження.
Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на
законних підставах, користуються тими самими правами доступу до
документів Національного архівного фонду, а також несуть такі самі
обов’язки, як і громадяни України.
Забороняється вимагати від користувачів надання документів, не
передбачених цим Законом.
Про відмову в доступі до документів Національного архівного
фонду користувачеві повідомляється письмово із зазначенням вичерпних підстав відмови.
С т а т т я 16. Обмеження доступу до документів
Національного архівного фонду, що належать
державі, територіальним громадам
Архівні установи мають право обмежити доступ до документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
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громадам, на строк до одного року в зв’язку з їх науково-технічним
опрацюванням, перевіркою наявності та стану або реставрацією. У разі
проведення великого обсягу зазначених робіт строк обмеження може
бути продовжений з дозволу центрального органу виконавчої влади у
сфері архівної справи і діловодства, але не більше ніж на один рік.
Архівні установи мають право відмовити в доступі до документів
Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним
громадам, неповнолітнім, особам, визнаним судом недієздатними,
та особам, які грубо порушували порядок користування архівними
документами.
В інтересах охорони інформації, віднесеної до державної або
іншої передбаченої законом таємниці, що міститься в документах
Національного архівного фонду, доступ до цих документів обмежується
відповідно до закону до моменту скасування рішення про віднесення
інформації до державної або іншої таємниці.
Доступ до документів Національного архівного фонду, що містять
конфіденційну інформацію про особу, а також створюють загрозу для
життя чи недоторканості житла громадян, обмежується на 75 років від
часу створення цих документів, якщо інше не передбачено законом.
Раніше зазначеного строку доступ здійснюється з дозволу громадянина,
права та законні інтереси якого можуть бути порушені, а в разі його
смерті – з дозволу спадкоємців.
У разі передачі за договором до державних архівних установ,
архівних відділів міських рад документів Національного архівного
фонду, що не належали державі, територіальним громадам, умови подальшого користування ними визначаються з колишніми власниками
зазначеним договором. Зазначений порядок може бути встановлено
також у випадках передачі документів на зберігання без зміни права
власності на них.
С т а т т я 17. Обмеження доступу до документів
Національного архівного фонду,
що належать іншим власникам
Архівні підрозділи об’єднань громадян, релігійних організацій, а
також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній
формі власності, архівні установи, засновані фізичними особами, мають право обмежити доступ до документів Національного архівного
фонду з метою забезпечення збереженості документів і захисту прав та
законних інтересів власників документів або інших осіб. Обмеження
встановлюються на вимогу власника документів або інших заінтересованих осіб з письмовим повідомленням центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
У випадках, передбачених законом, обмеження, зазначені у частинах четвертій і п’ятій статті 16 цього Закону та частині першій цієї
статті, не поширюються на працівників державних архівних установ,
суду, правоохоронних, контрольно-ревізійних та податкових органів,
які виконують службові завдання. Законом можуть бути передбачені
інші випадки, коли зазначені обмеження не застосовуються.
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С т а т т я 19. Порядок користування
документами Національного
архівного фонду
Порядок користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, визначається центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
Порядок користування документами Національного архівного
фонду, що належать іншим власникам, встановлюється власником або
уповноваженою ним особою з урахуванням рекомендацій центрального
органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.
С т а т т я 20. Права користувачів
документами Національного
архівного фонду
Користувачі документами Національного архівного фонду, що
належать державі, територіальним громадам, мають право:
користуватися в читальному залі архівної установи копіями документів з фондів користування, а у разі їх відсутності - оригіналами,
якщо доступ до них не обмежено на підставах, визначених законом, а
також відповідно до закону користуватися документами обмеженого
доступу;
отримувати від архівних установ довідки про відомості, що містяться в документах, доступ до яких не обмежено на підставах, визначених законом;
за письмовою згодою архівних установ отримувати документи або
їх копії в тимчасове користування поза архівними установами;
користуватися довідковим апаратом до документів, а за згодою
архівних установ - і обліковими документами;
виготовляти, у тому числі з допомогою технічних засобів, або отримувати від архівних установ копії документів і витяги з них, якщо це не
загрожує стану документів та не порушує авторських і суміжних прав,
а також вимагати, щоб ці копії або витяги були засвідчені архівною
установою;
публікувати, оголошувати, цитувати та іншим чином відтворювати
зміст документів з посиланням на місце їх зберігання і з дотриманням
умов, передбачених законодавством.
Права користувачів документами Національного архівного фонду,
що належать іншим власникам, визначаються власником документів
з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади
у сфері архівної справи і діловодства.
Дії посадових осіб архівних установ, що перешкоджають реалізації
законних прав користувачів документами Національного архівного
фонду, можуть бути оскаржені в порядку підлеглості або у судовому
порядку.
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С т а т т я 21. Обов’язки користувачів
документами Національного
архівного фонду
Користувачі документами Національного архівного фонду зобов’язані:
дотримуватися встановленого відповідно до законодавства порядку
користування документами, своєчасно виконувати законні вимоги
працівників архівної установи;
забезпечувати збереженість і вчасне повернення документів, наданих їм у користування;
негайно інформувати архівну установу про виявлені випадки
пошкодження чи недостачі документів;
не допускати перекручення або фальсифікації використаних відомостей, що містяться в документах;
завчасно інформувати власника документів або уповноважену ним
архівну установу про наміри використання відомостей, що містяться
в документах, з комерційною метою;
виконувати зобов’язання, передбачені договором, укладеним користувачем з власником документів або уповноваженою власником
юридичною чи фізичною особою;
відповідно до закону чи умов договору відшкодувати завдані ними
збитки архівним установам.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
доповнити Кодекс статтею 921 такого змісту:
“Стаття 921. Порушення законодавства про Національний архівний
фонд та архівні установи
Недбале зберігання, псування, знищення, приховування, незаконна
передача іншій особі документів Національного архівного фонду або
документів, що підлягають внесенню до нього, незаконний доступ до
зазначених документів, – тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на
посадових осіб – від п’яти до десяти неоподаткованих мінімумів
доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень, передбачених частиною
першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від семи до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб – від десяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян”; […]
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ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про бібліотеки і бібліотечну справу (2000)
(Відомості Верховної Ради, 2000, № 23, ст. 177)

С т а т т я 16. Бібліотечні фонди
[...]
Архівні документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно з Законом України “Про
Національний архівний фонд і архівні установи”.
Для документів, що внесені або підлягають внесенню до Державного реєстру національного культурного надбання України, та документів, що є унікальними пам’ятками Національного архівного фонду
України і зберігаються в бібліотеках, встановлюється особливий режим
охорони, зберігання та використання. [...]
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про музеї та музейну справу (1995)
(Відомості Верховної Ради, 1995, № 25, ст. 191; 1999, № 28, ст. 231)

С т а т т я 17. Облік, збереження і використання документів
Національного архівного фонду
Облік, збереження і використання документів Національного архівного фонду, що зберігаються в музеях, здійснюються відповідно до
Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи”
(3814-12).
(Стаття 17 в редакції Закону № 594-IV (594-15) від 06.03.2003) [...]
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про державну таємницю (1994)
(Відомості Верховної Ради, 1994, № 16, ст. 93; 1999, № 49, ст. 428)

С т а т т я 13. Строк дії рішення про віднесення інформації
до державної таємниці
Строк, протягом якого діє рішення про віднесення інформації до
державної таємниці, встановлюється державним експертом з питань
таємниць з урахуванням ступеня секретності інформації, критерії
визначення якого встановлюються Службою безпеки України, та
інших обставин. Він не може перевищувати для інформації із ступенем
секретності “особливої важливості” – 30 років, для інформації “цілком
таємно” – 10 років, для інформації “таємно” – 5 років. [...]
С т а т т я 15. Засекречування та розсекречування
матеріальних носіїв інформації
Засекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється
шляхом надання відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності.
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Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації мають містити гриф секретності, який відповідає ступеню секретності
інформації, встановленому рішенням державного експерта з питань
таємниць, – “особливої важливості”, “цілком таємно”, “таємно”, дату
та строк засекречування матеріального носія секретної інформації,
що встановлюється з урахуванням передбачених статтею 13 цього
Закону строків дії рішення про віднесення інформації до державної
таємниці, підпис, його розшифрування та посаду особи, яка надала
зазначений гриф, а також посилання на відповідний пункт (статтю)
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. [...]
Забороняється надавати грифи секретності, передбачені цим Законом, матеріальним носіям іншої таємної інформації, яка не становить
державної таємниці, або конфіденційної інформації. [...]
С т а т т я 17. Оскарження рішення
щодо засекречування
матеріальних носіїв інформації
Громадяни та юридичні особи мають право внести посадовим
особам, які надали гриф секретності матеріальному носію секретної
інформації, обов’язкову для розгляду мотивовану пропозицію про
розсекречування цього носія інформації. Зазначені посадові особи
повинні протягом одного місяця дати громадянину чи юридичній особі
письмову відповідь з цього приводу.
Рішення про засекречування матеріального носія інформації може
бути оскаржено громадянином чи юридичною особою в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі чи до суду. У разі незадоволення скарги, поданої в порядку підлеглості, громадянин або
юридична особа мають право оскаржити рішення вищого органу або
посадової особи до суду. […]
ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про звернення громадян (1996)

(Відомості Верховної Ради, 1996, № 47, ст. 256; 1999, № 26, ст. 219)

С т а т т я 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків
із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної
діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та
скаргою про їх порушення. [...]
Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її
території, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
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С т а т т я 7. Заборона відмови в прийнятті
та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому
порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.
Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення.
Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими
особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу
чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав
звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для
прийняття обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою,
воно в той же термін повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями. [...]
С т а т т я 19. Обов’язки органів державної влади,
місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій незалежно
від форм власності, об’єднань громадян,
засобів масової інформації, їх керівників
та інших посадових осіб щодо
розгляду заяв чи скарг
Органи державної влади і місцевого самоврядування, підприємства,
установи, організації незалежно від форм власності, об’єднання громадян, засоби масової інформації, їх керівники та інші посадові особи
в межах своїх повноважень зобов’язані:
об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;
на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; [...]
письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення; [...]
С т а т т я 20. Термін розгляду
звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного
місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового
вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні
питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства,
установи, організації або його заступник встановлюють необхідний
термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала
звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених
у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. [...]
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ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про електронні документи та електронний
документообіг (2003)
(Відомості Верховної Ради, 2003, № 36, ст. 275)

С т а т т я 5. Електронний документ
Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована
у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити
документа.
Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів електронних
документів визначається законодавством.
Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.
Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у
формі, придатній для приймання його змісту людиною.
С т а т т я 9. Електронний документообіг
Електронний документообіг (обіг електронних документів) –
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання,
одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та
у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів. [...]
С т а т т я 13. Зберігання електронних документів
та архіви електронних документів
Суб’єкти електронного документообігу повинні зберігати
електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що
дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях.
Строк зберігання електронних документів на електронних носіях
інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.
У разі неможливості зберігання електронних документів на
електронних носіях інформації протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, суб’єкти електронного документообігу повинні вживати заходів щодо дублювання
документів на кількох електронних носіях інформації та здійснювати
їх періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання
документів, встановленого законодавством. Якщо неможливо виконати
зазначені вимоги, електронні документи повинні зберігатися у вигляді
копії документа на папері (у разі відсутності оригіналу цього документа
на папері). При копіюванні електронного документа з електронного
носія інформації обов’язково здійснюється перевірка цілісності даних
на цьому носії.
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При зберіганні електронних документів обов’язкове додержання
таких вимог:
1) інформація, що міститься в електронних документах, повинна
бути доступною для її подальшого використання;
2) має бути забезпечена можливість відновлення електронного
документа у тому форматі, в якому він був створений, відправлений
або одержаний;
3) у разі наявності повинна зберігатися інформація, яка дає змогу
встановити походження та призначення електронного документа, а
також дату і час його відправлення чи одержання.
Суб’єкти електронного документообігу можуть забезпечувати додержання вимог щодо збереження електронних документів шляхом
використання послуг посередника, у тому числі архівної установи,
якщо така установа додержується вимог цієї статті. Створення архівів
електронних документів, подання електронних документів до архівних
установ України та їх зберігання в цих установах здійснюється у порядку, визначеному законодавством. [...]
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Міхаіл ЛАРІН

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ОГЛЯД АРХІВНОГО
ЗАКОНОДАВСТВА КРАЇН СНД
У нашій професійній діяльності, яка базується на загальних досягненнях теорії і методології архівознавства і яка сформувалася ще за
часів нашого перебування в єдиній державі, ми спираємося на досвід
попереднього розвитку архівної справи, розвиваємося з єдиного кореня,
все більше інтегруємося в світовий інформаційний та архівний простір.
До того ж, ми об’єднані спільною метою. Наш професійний обов’язок
і основна мета роботи полягає в тому, щоб зберегти, примножити і передати прийдешнім поколінням історично значущі джерела, документи
минулого і документи, що відображають сучасне життя наших держав
і суспільств.
Усе це дозволяє говорити про спільність, близькість як форм, так і
змісту архівного права, нормативної бази діяльності архівних систем
наших країн.
Порівнюючи тексти законодавчих актів, ми бачимо, що основні
наші уявлення про сутність архівної справи, коло повноважень і вирішуваних завдань та відповідальності архівних установ співпадають або
дуже близькі за змістом і значенням.
Усі закони визначають в явному чи опосередкованому вигляді
національні архівні фонди як невід’ємну частину національного надбання, як важливу складову культури, виділяють архівні документи
як джерела історичної інформації, поділяють документи за формами
власності і містять статті, що захищають права володільців і власників
документів, до всіх законодавчих актів включено положення, що стосуються обов’язків держави щодо збереження документальної спадщини і принципів управління архівами.
Однак не всі країни зазначають у своєму законодавстві, що архіви
є складовою частиною інформаційних ресурсів суспільства, а це важливо у зв’язку з розвитком у всіх державах інформаційного права,
яке має кореспондуватися з архівним правом, не всі архівні закони
перераховують видовий склад документів національних архівних фондів,
що може створювати додаткові труднощі в комплектуванні державних
архівів науково-технічними та аудіовізуальними документами.
Водночас зовнішні відносно архівної справи політичні, економічні
й соціальні фактори, відмінності в умовах життєдіяльності архівних
служб, ступінь розуміння суспільством важливості архівної справи
© Міхаіл Ларін, 2004
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суттєво впливають на систему правового, законодавчого регулювання
нашої професійної сфери.
Намагаючись узагальнено розглянути законотворчу практику наших держав у галузі архівної справи, ми відразу можемо помітити, що
в умовах інтенсивних перетворень і становлення громадянського
суспільства останнім часом практично в усіх країнах СНД архівні
служби ведуть значну постійну роботу з розвитку і вдосконалення
своєї законодавчої і нормативної бази.
У Росії підготовлено проект нового Закону “Про архівну справу
в Російській Федерації” замість “Основ законодавства Російської Федерації про Архівний фонд Російської Федерації та архіви” (1993 р.),
який і широко обговорюється нашою громадськістю.
Архіви Казахстану прийняли Концепцію розвитку архівної справи
в республіці на 2001–2005 рр., схвалену урядом. У ній відзначається,
що важливою передумовою розвитку архівної справи, підвищення її
ролі й престижу архівної сфери в суспільстві є подальше розроблення
й удосконалення законодавчої бази, а також прийняття ряду постанов
Уряду республіки, в тому числі таких, як “Положення про порядок вивезення документів Національного архівного фонду за межі Республіки Казахстан”, “Положення про Державний страховий фонд копій документів”, “Основні правила документування й управління
документацією в міністерствах та інших центральних виконавчих
органах і відомствах”. Ставиться завдання включення питань архівної
справи до проектів законодавчих та інших актів, планується привести
у відповідність із законодавством усі підзаконні нормативні документи
архівної галузі.
Ця Концепція, за нашими даними, реалізується. В листопаді
2001 р. Президент Республіки Казахстан підписав зміни і доповнення
до Закону “Про Національний архівний фонд та архіви” 1998 р., що
уточнюють ряд положень, пов’язаних з передаванням документів на
державне зберігання, відповідальністю користувачів за збереженість
документів, коректним використанням відомостей, одержаних з
архівних документів.
В Україні в грудні 2001 р. прийнято нову порівняно з законом
1993 р. редакцію Закону “Про Національний архівний фонд та архівні
установи”. Українські архівісти відзначають, що нова редакція закону
концептуально не змінилася порівняно з минулою й ідеї, закладені в
законі 1993 р., витримали випробування часом.
Однак у новій редакції закону помітно розширено предметну галузь правового нормування, що виявилось у включенні до нього ряду
положень про правову регламентацію дій відносно архівних документів, що не входять до Національного архівного фонду, а також
питань, пов’язаних з кадрами архівістів, їхньою професійною підготовкою та соціальним захистом. У новій редакції збереглася і набула
подальшого розвитку лінія на зміцнення державного впливу на сферу зберігання документів, помітно зміцнено норми, направлені на
забезпечення безпеки Національного архівного фонду. Закон доповнено
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положеннями, що захищають документи у випадку ліквідації установ
і організацій. Є зміни стосовно регулювання порядку і процедур
формування Національного архівного фонду документами недержавних
джерел комплектування архівів. У новій редакції дано таке важливе
положення: експертизу цінності документів приватного архіву може
бути проведено не тільки з ініціативи власника, але й з ініціативи
державної архівної установи. Держкомархів України має право
встановлювати мінімальні строки зберігання документів недержавних
юридичних осіб, і, відповідно, ці організації зобов’язані узгоджувати
з архівними органами свої номенклатури справ.
У сфері доступу до документів важливим нововведенням є встановлення єдиного порядку оформлення громадянам документів для користування архівами – лише на основі заяви та посвідчення особи,
заборона вимагати від користувачів будь-які інші документи. З’явились
у новій редакції й інші положення, спрямовані на лібералізацію доступу
до документів; разом з тим нову редакцію доповнено нормами, що
уточнюють обов’язки користувачів щодо збереженості документів та
інформації, що міститься в них.
Нова редакція українського закону чіткіше й послідовніше відбиває
посилення впливу державних архівних установ на діловодство.
Держкомархів України сьогодні має ґрунтовані на праві можливості
вносити пропозиції щодо формування державної політики в документаційному забезпеченні управління, здійснювати міжгалузеву координацію з цих питань, нормативно-правове регулювання роботи з
документами в організаціях, контролювати якість роботи служб діловодства.
Архівне законодавство, як би ми не намагалися розширювати його
змістову сторону та об’єм положень, ним регульованих, усе ж встановлює й регламентує норми, пов’язані із заключною стадією життя
документа, коли він стає носієм ретроспективної інформації, джерелом,
головним чином, історичної інформації.
Разом з тим, ми вважаємо, що законодавство в галузі інформації
та законодавство в галузі архівної справи, що зараз існує (йдеться про
російську практику), залишає суттєво важливу лакуну – це правове регулювання роботи з документами у сфері управління, в органах влади та
в організаціях, які є основними джерелами комплектування державних
архівів і де рівень організації документів багато в чому визначає якість
архівних фондів, що включаються до складу державного архівного
фонду.
Активізуючи цю ситуацію і враховуючи, що в архівному законодавстві, в силу ряду різних обставин, неможливо встановити достатнього рівня впливу архівної служби на діловодство у відомствах, ми
дійшли висновку про необхідність розроблення законопроекту “Про
документаційне забезпечення управлінської діяльності”. Ставлячи це
питання на порядок денний, ми звернулися до зарубіжного досвіду й
виявили, що в ряді розвинених країн таке законодавство існує. Так,
у США з 1950 р. діє законодавство в галузі управління федеральною
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документацією, у ФРН у 2000 р. прийнято “Загальні правила роботи
федеральних міністерств”, в яких детально регламентовано організаційно-технологічні процедури роботи з документами. Аналогічні
приклади можна навести з практики інших держав: Австралії, Англії,
Фінляндії, Чехії та ін. Із республік СНД, на наш погляд, найбільшої
уваги потребує вивчення досвіду нормативного забезпечення роботи
з документами в Казахстані, Білорусі, Киргизстані.
Досвід свідчить, що існує загальна тенденція посилення ролі правового забезпечення організації документів у сфері управління, що
це є вирішуваним завданням і що законодавче регулювання в сфері
документаційного забезпечення управління може суттєво і позитивно
впливати на вирішення завдань повноцінного комплектування архівів,
обліку і забезпечення збереженості архівних документів.
На сьогодні ми розробили за допомогою Інституту держави і
права Російської Академії наук названий законопроект і вже одержали
багато відгуків на нього, що свідчать про актуальність цієї теми, і в
основному позитивних. Розробники вважають, що найважливішим
положенням цього законодавчого акта і найважливішою умовою його
реального застосування є покладення координуючої функції в галузі
документаційного забезпечення управління на спеціальний уповноважений федеральний орган (ми маємо на увазі Росархів) і його структури на місцях, відповідальні за встановлення і дотримання єдиних
правил та уніфікованих технологій роботи з документами, забезпечення
формування документальних фондів організації та збереженість документів, забезпечення своєчасного передавання документів на постійне
зберігання до державних і муніціпальних архівів.
Зараз, звичайно, ще рано говорити про те, як буде проходити наш
законопроект в органах, що мають право законодавчої ініціативи, та в
Державній Думі, про те, як може бути видозмінено текст законопроекту
у ході його прийняття. Однак ми вважаємо, що основний напрямок та
ідеологія законопроекту обрані нами вірно і потрібно всіма можливими
методами і способами домагатися позитивного результату, оскільки від
нього в ситуації, що склалася, залежить здебільшого правове обґрунтування наших взаємовідносин з органами та організаціями-фондоутворювачами.
Гадаю, що архівісти СНД можуть зацікавитися нашим досвідом і
скористатися ним, творчо його аналізуючи, виходячи з власної практики
і ситуації.
Відомо, що архівісти України також розпочали підготовку законопроекту про загальне діловодство, потреба в якому стимульована вже
згаданим Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні
установи”, згідно з яким значно розширилися, як уже зазначалося, повноваження державної архівної служби в сфері діловодства.
Необхідність постійної уваги до оновлення правової бази архівної
справи визначається тими практичними новими завданнями, які нам
необхідно вирішити у зв’язку з умовами й факторами відносно архівної
справи, що постійно змінюються, у тому числі впровадженням і правовим забезпеченням сучасних інформаційних технологій.
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У всіх наших державах тією чи іншою мірою активно розвивається
законодавство в галузі інформації й інформатизації суспільства, особливо коли йдеться про надання юридичного статусу і про повноправне
використання документів з електронними носіями.
У цьому зв’язку всі архівні служби країн СНД розглядають архіви
як специфічну інформаційну систему в масштабах держави, як організовану на стійких засадах систему ретроспективної інформації
з налагодженими і сталими правилами обліку і побудови науководовідкового апарату, що склалася протягом десятиліть, як складову
частину інформаційного ресурсу країни.
Водночас законодавство в сфері інформатизації мало враховує
особливості національних архівних фондів. У Росії системотворчим
законодавчим актом є Федеральний закон “Про інформацію, інформатизацію і захист інформації” 1995 р., прийнятий після “Основ
законодавства Російської Федерації про Архівний фонд Російської
Федерації та архіви”, який, однак, не враховує особливостей формування Архівного фонду Росії і правовідносин стосовно такого специфічного інформаційного ресурсу. Очевидно, і на прикладі інших
держав (ми це помічаємо за різними ознаками) можна відзначити, що
немає повної гармонізації інформаційного й архівного законодавства,
і інформаційне законодавство повільно й мало відображає практичні
потреби архівної справи.
Для архівістів у нинішній ситуації надзвичайно важливо послідовно дотримуватися основних постулатів організації архівних фондів
на принципах оригінальності документів, походження і неподрібнення
фондів. У силу того, що об’єктом зберігання в архівах виступають
документи, що не підлягають перетворенням, як у динамічних інформаційних системах, документи, форми яких не застосовуються в
сучасній практиці діловодства, організація таких історичних документів
в архівних фондах є особливістю архівної справи, є консервативною.
Формування документальної спадщини здійснюється за особливими
архівними правилами, які не збігаються з методами і правилами створення оперативних інформаційних систем. Значною мірою все сказане
стосується електронних документів. Уже в недалекому майбутньому ці
документи мають стати складовою частиною національних архівних
фондів, надходити на державне збереження, і тому однією з проблем,
яку нам спільно слід вирішувати, є проблема конвергенції правових
основ інформатики та архівної справи. Це тим більш важливо, що
інформатика в наших країнах розвивається в напрямку інтеграції й
вільного обміну інформацією, сумісності інформаційних систем.
Сучасні інформаційні технології ще повільно впроваджуються в
архівну справу, однак цей інформаційний інструментарій є надзвичайно
ефективним і важливим, особливо для поки що мало створюваних, але
надзвичайно потрібних користувачам міжархівних довідників різної
глибини і деталізації відомостей у них.
У сучасному світі важливого значення набуває міжнародне право
в галузі формування, обміну і використання інформаційних ресур-
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сів, гармонізації нормативної основи архівної справи в масштабі
міжнародних відносин. Тут особливо важливою є турбота архівістів
про захист і задоволення інтересів громадян в одержанні соціальної,
біографічної і генеалогічної інформації, захист авторських прав та
інтелектуальної власності, майнових прав, враховуючи багатоманітні
зв’язки наших громадян та їхній практичний життєвий взаємний
інтерес до архівів, що відклалися в інших державах пострадянського
простору.
Одним зі складних аспектів архівного законодавства наших країн
є правове обґрунтування комплектування національних архівних фондів документами недержавних структур – приватних і акціонерних
організацій та підприємств, громадських об’єднань, творчих спілок
тощо. Можна, очевидно, говорити, що історія наших країн останніх
двох десятиліть без цих документів, що відображають нові економічні
і соціальні явища, особливості і тенденції в історичному процесі, буде
далеко не повною, тобто свою місію повноцінного збереження документальної спадщини, що адекватно відображає життя суспільства
і держави, архівісти виконають не повністю.
Ілюстрацією цієї тези можуть бути слова директора найбільшого
архіву – Російського державного архіву економіки – Е. О. Тюриної, яка
на Науковій раді архіву зазначала, що “РДАЕ як установі федеральної
архівної служби не вистачає важелів правового впливу на недержавні
структури” і що “нині відсутня правова основа формування недержавної
частини Архівного фонду РФ”.
В архівному законодавстві інших держав, на наш погляд, архівним
службам надається більше можливостей впливу на збереженість і включення документів приватних архівів до складу національних архівних
фондів. Так, у законі Республіки Білорусь є, приміром, такі формули:
– “… документи приватних, кооперативних, орендних та інших
підприємств, установ і організацій недержавних форм власності,
громадських об’єднань, релігійних та інших організацій… складають
недержавну частину Національного архівного фонду Республіки
Білорусь (стаття 9);
– …підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, громадські об’єднання, а також фізичні особи зобов’язані забезпечувати накопичення, облік, зберігання і використання архівних
документів (стаття 4);
– у разі передачі юридичними чи фізичними особами прав власності
на архівні документи новому власнику останній зобов’язаний підписати
з державним архівом охоронне зобов’язання… (стаття 15)”.
У законі Республіки Білорусь у різних статтях, але в підсумку комплексно захищені документи з особового складу. В законі регламентовано,
що установи й організації незалежно від форм власності, громадські
організації та об’єднання зобов’язані вести документи з особового
складу, оскільки ці документи підлягають обов’язковому державному
страхуванню, недержавні організації “в обов’язковому порядку” мають
передавати документи з особового складу до державних архівів.
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Документи з особового складу включено до Національного архівного фонду Республіки Білорусь.
У новому законі України також проводиться лінія на зміцнення
контролю за документами недержавних структур з боку архівних органів
і установ. Як уже зазначалося, в цьому законі архівним органам надано
право проводити експертизу документів приватних архівів з власної
ініціативи, архівна служба самостійно встановлює строки зберігання
документів у недержавних структурах, архівні установи включено до
переліку органів (судових, правоохоронних, податкових), працівники
яких мають право доступу до документів Національного архівного
фонду незалежно від місця їхнього зберігання і приналежності до тієї
чи іншої форми власності.
В архівних законодавствах інших держав, приміром у Законі
“Про Національний архівний фонд Республіки Грузія”, в Законі “Про
Національний архівний фонд та архівні установи Республіки Таджикистан”, у Законі “Про архіви” Республіки Узбекистан, є також
норми, які зобов’язують власників архівів недержавних організацій
забезпечувати збереженість документів, та обмежувальні норми,
пов’язані з переміщенням архівів і їхнім збереженням у складі національних архівних фондів.
Очевидно, іншим архівним службам, де цей аспект законодавства
опрацьовано недостатньо, можна звернутися до досвіду розроблення
названих положень законодавчих актів і спробувати під час подальшого
розвитку вітчизняної законодавчої та нормативно-методичної бази
враховувати його з метою розширення можливостей архівних служб
у збереженні документів недержавних структур. На наш погляд, цей
напрямок – доволі перспективний, тим більше, що і в країнах з цілком
сформованими і давніми традиціями демократичного законодавства,
якими є Англія, Франція, Іспанія, документи приватних, недержавних
архівів не лишаються поза увагою державних архівних служб, права
володільців таких архівів обмежені законодавством цих країн щодо
збереження документальної національної спадщини.
У всіх законодавчих актах країн СНД є статті, що декларують свободу
доступу до архівів, у тому числі для іноземних користувачів.
У ряді законів є й більш деталізовані норми, спрямовані на практичне здійснення громадянами цього права. Так, у законодавстві
Республіки Вірменія і Республіки Казахстан ідеться про безплатне
користування документами архівів, в архівному законі Республіки
Білорусь детально розписано форми використання документів. У
деяких законодавчих актах спеціально відзначається свобода доступу
до відомчих архівів. У законі Республіки Казахстан є положення про
зобов’язання архівів з надання довідок і копій документів, необхідних
громадянам для захисту їхніх законних прав та інтересів.
Водночас свобода доступу до архівів має ряд правових обмежень,
що випливають із законодавства щодо державної таємниці, прав
громадян на захист таємниці особистого життя, авторського права і
права в царині інтелектуальної власності. В ряді архівних законодавчих
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актів вказується 75-річних строк обмеження доступу до документів, в
яких є відомості про особисту і сімейну таємницю (Росія, Азербайджан,
Грузія, Україна). Республіка Білорусь встановила, що “строки обмеження доступу до документів приватних архівів, що надійшли до
державних архівів, можуть бути обумовлені громадянами, які їх передали, але не повинні перевищувати 75 років з моменту передавання
(стаття 18)”.
У цілому ми можемо констатувати, що нині архівне законодавство
наших країн націлено на дотримання демократичного принципу
публічності архівів при розумних обмеженнях, на задоволення інформаційних потреб не тільки державних структур, але й усього суспільства та окремого громадянина.
Разом з тим, на нашу думку, правові норми щодо цього в підзаконних
актах, очевидно, потребують міждержавної гармонізації, оскільки національні архівні фонди наших країн були колись складовими частинами
Державного архівного фонду СРСР і документи, що відклалися нині
в іноземних архівах, широко затребувані громадянами колишнього
СРСР. Тому й надалі на нас чекає робота зі створення єдиного порядку
звернення громадян до архівів, встановлення єдиних і погоджених
термінів виконання запитів, уніфікованих форм надання відомостей
персонального характеру (соціальних, біографічних, майнових тощо)
згідно з типовими формами запитів і заяв.
Однією з важливих умов формування міждержавного інформаційного
простору є розроблення загальних підходів до вирішення проблеми,
пов’язаної з персональними даними. Необхідне єдине розуміння
самого терміна, визначення ступеня та причин конфіденційності окремих тематичних груп інформації, що входять у це поняття. Варто
б подумати про встановлення строків конфіденційного зберігання
тих персональних даних, обнародування яких може завдати шкоди
суб’єктові інформації.
Разом з тим не в усіх законах є навіть згадка про наявність в архівних фондах документів, які містять персональні дані (Вірменія,
Казахстан).
Законодавча практика наших країн у галузі архівної справи визначається принципом справедливості, який сформувався в суспільній
свідомості тієї чи іншої держави, рівнем розуміння значення і ролі
архівної справи і національної документальної спадщини для самоідентифікації суспільства і розвитку державності. Архівні законодавчі
акти відбивають у своїй основі інтереси суспільства в цілому, не породжують домінування інтересів окремих соціальних груп чи відомств і
корпорацій, віддзеркалюють у своїй специфічній сфері загальні мету
і напрямки державної політики.
Єдність професійних основ архівної справи, спільні завдання і
загальноприйняті методи архівної діяльності, спільне інформаційне
середовище, а також потреби користувачів архівними документами у
наших країнах приводять до необхідності при розробленні й розвитку
законодавчих основ архівної справи врахування і творчого взаємного
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осмислення досягнень і досвіду наших країн у побудові правової,
нормативної бази архівної справи на пострадянському просторі.
Однією з необхідних умов створення єдиного інформаційного
простору на території країн – членів СНД є використання єдиної архівної термінології. Ще на початку 80-х років було розроблено “Словарь
архивной терминологии социалистических стран”, який створив унікальну можливість для взаєморозуміння архівістів.
Нині створення національного законодавства пов’язано і з удосконаленням та подальшим розробленням термінологічної бази. Це
приводить до того, що визначення архівних термінів, які використовуються в законодавстві країн СНД, не завжди співпадають, що ускладнює процеси взаєморозуміння, розроблення загальних стратегічних
завдань розвитку архівної справи.
Саме з цих причин так важливо при всій специфіці розвитку теорії,
методології і практики сучасної архівної справи в наших країнах
знаходити загальні погляди, корегувати за необхідності свої законодавчі
та інші правові положення, обмінюватися досвідом.
Усе світове архівне співтовариство йде цим шляхом. У зв’язку
з цим хотілось би нагадати, що Постановою Міжпарламентської
Асамблеї держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав за
поданням Постійної комісії Асамблеї з питань культури, науки, освіти
і інформації в квітні 1999 р. прийнято модельний закон “Про архіви
та архівний фонд”, який надіслано до парламентів держав – учасниць
Міжпарламентської Асамблеї і рекомендовано для використання при
розробленні національного законодавства в сфері архівної справи.
У модельному законі значне місце відведене питанням участі
держави в управлінні і регулюванні архівної справи, структурам архівних установ, забезпеченню інформаційної безпеки архівів, обліку і
забезпеченню збереженості документів, що мають історичне значення
і знаходяться в приватній власності.
Безумовно, в усіх новоутворених державах в умовах значної завантаженості представницьких законодавчих органів, коли правова
система тільки формується і недостатньо структурована, архівістам нелегко обстоювати свої інтереси, точніше, інтереси суспільства в галузі
архівної справи, реалізовувати свою ініціативу. Тому цей модельний
закон є доволі корисним.
Слід віддати належне архівним службам наших країн, які настійно
розвивають правові основи архівної справи і намагаються враховувати
зарубіжний досвід законотворчої діяльності. На нараді керівників
архівних служб країн СНД у березні 1999 р. керівник архівної служби
Грузії п. Махарадзе відзначав, що накопичуваний досвід роботи в
нових умовах змушує нас знову ставити питання про перегляд закону, який було прийнято 1995 р., і в цьому контексті “було б цікаво
і практично актуально проаналізувати архівне законодавство країн
СНД, узагальнити тенденції, що спостерігаються, оцінити пропоновані
шляхи вирішення проблем”.
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У зв’язку з цим хотілось би нагадати, що керівниками архівних служб
країн СНД схвалено пропозицію про розвиток Російського галузевого
центру підвищення кваліфікації архівних працівників і надання йому
статусу міжнародного регіонального центру. Цей центр успішно працює
й до його роботи залучено провідних фахівців Росархіву, ВНДІДАС
і РДГУ, працівників федеральних архівів. Ми хотіли б, щоб на базі
центру було організовано заняття і “круглі столи” з обміну досвідом
нашої законопроектної діяльності і правозастосувальної практики. Ми
могли б розробити примірну програму занять за темою “Правові основи
діяльності архівних служб СНД”, в яких би взяли участь фахівці, що
займаються цими питаннями.
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Геннадій БОРЯК

ГОЛОСУЮЧИ “ЗА” ЧИ “ПРОТИ” ДОСТУПУ
ДО АРХІВІВ СПЕЦСЛУЖБ
(ЗА ПІДСУМКАМИ ОСТАННЬОГО
ДЕСЯТИЛІТТЯ В УКРАЇНІ)
Історія минулого, ХХ століття виявилася напрочуд багатою на події, що спричинювали порушення основних прав людини. Йдеться не
лише про дві страхітливі світові війни, а й диктаторські і тоталітарні режими, що існували впродовж цього століття практично в усіх частинах
світу, в Європі та Азії, Африці та Південній Америці. Така гірка доля
оминула хіба що Австралію, Антарктиду та Північну Америку разом
з дуже незначною кількістю європейських країн.
Проблеми, пов’язані з архівами таких репресивних режимів, зокрема тими, в яких відбилися чисельні порушення прав людини,
надзвичайно важливі. Варті уваги й кілька аспектів цих проблем, що
випливають із сучасної архівної практики в Україні, а саме питання
захисту й дотримання прав людини під час використання в умовах
сьогодення архівів репресивних органів минулого режиму.
Ці питання не мають специфічно українського забарвлення. Очевидно, що з ними намагаються впоратися архівісти ФРН, які мають спадщину відразу двох тоталітарних режимів і, відповідно, архіви гестапо
та Штазі. Так само вони актуальні для країн Південної Америки, що
позбулися впродовж 1980–1990-х років диктаторських режимів (Аргентина, Сальвадор, Уругвай, Чілі), для багатьох азіатських та африканських країн, у тому числі для ПАР, для всього пострадянського і
“постсоціалістичного” простору після 1990–1991 рр., а нині – і для сьогоднішнього переходового і майбутнього демократичного уряду постСаддамівського Іраку.
Шляхи вирішення проблеми доступу до архівів спецслужб колишніх тоталітарних і репресивних режимів у різних країнах є
неоднаковими. Об’єднана Німеччина пішла на повне й беззастережне
відкриття архівів Штазі, як свого часу й Гестапо. Так само вчинили
демократичні уряди Сальвадору, Чілі, Камбоджі та Південної Африки,
які відкрили архіви попередніх урядів задля ініціювання процесу національного примирення.
Але, за справедливим спостереженням відомого фахівця із захисту прав людини американського професора Брюс П. Монтгомері,
“Примирення без покарання тих, хто був відповідальним за скоєні
© Геннадій Боряк, 2004
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злочени проти людства, виглядає, втім, дуже сумнівною справою. У
минулому справедливість розглядалась як ціна досягнення крихкої
стабільності”1.
Очевидно, з цих причин у Таджикистані, одній із середньоазіатських
республік колишнього СРСР, архіви спецслужби були просто знищені.
Проте це не завадило спалаху в країні громадянської війни і, зрештою, –
встановленню там нового авторитарного режиму.
Нагадаємо, що на теренах колишньої Російської імперії це було
не перше нищення архівів репресивних органів. Так, після Лютневої
революції 1917 р., що повалила царський режим, у Петрограді були
спалені архіви “Охранки” – охоронного відділення МВС Російської
імперії. За іронією долі врятовані документи царських каральних
органів були невдовзі знову засекречені новою більшовицькою владою
й активно використовувалися створеними нею спецслужбами – ВЧК,
ОГПУ, КГБ. Повністю обмеження на доступ до них був знятий лише
через 80 років після більшовицького Жовтневого перевороту – на
початку 1990-х років.
Не можна не згадати про долю після 1991 р., коли розпався СРСР,
загальносоюзних архівів репресивних служб, де й понині зберігається
інформація про порушення прав не тільки російських громадян, але
й багатьох мешканців нових незалежних держав (NIS). За визнанням
самих російських архівістів, мала місце “приватизация архивной
информации, основанная на узурпации служебных возможностей”2.
Іншими словами, довкола архівів колишнього КГБ СРСР іде боротьба:
певна інформація з них потрапляє до відкритої преси, але повної відкритості архівів спецслужб немає.
Надзвичайну увагу світової архівної та наукової громадськості
до зазначених проблем засвідчує факт нещодавньої міжнародної
конференції у Ліверпулі (UK). Вона відбулася 22–25 липня 2003 р. за
темою “Політичні переслідування та архівні документи” і мала досить
представницький склад учасників з багатьох країн світу, але, на жаль,
лише одну доповідь з “постсоціалістичного” простору (Словенія)3.
Мабуть, організаторам конференції слід було б подбати про залучення
до числа промовців представників принаймні Росії та України, які
могли б висвітлити стан справ із заявленої теми на пострадянському
просторі.
Усі ці приклади наведено задля того, щоб продемонструвати складність проблеми і довести, що, на наш погляд, однозначної відповіді
на окреслені вище питання досі не існує. Навпаки, досвід свідчить
про наявність істотних протиріч і навіть колізій не стільки в архівній
практиці, скільки виключно в законодавстві, національному та міжнародному.
Дуже приблизно і лапідарно суть цих колізій можна сформулювати
таким чином: забезпечення якомога ширшого доступу до архівів тоталітарних спецслужб і тим саме забезпечення відновлення прав
репресованих і переслідуваних цими службами, розкриття правди про
їхні злочини проти людства і порушення прав людини, – з одного боку,
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з іншого – забезпечення при цьому захисту персональних даних, тієї
інформації, оприлюднення якої не бажане з огляду на необхідність
дотримання права передусім самих репресованих і переслідуваних на
одержання відомостей про їхню особу, а також про багатьох інших
людей, затягнутих у страшне колесо репресивної машини. Адже ці люди
під тиском слідчих, внаслідок загроз і тортур часом давали свідчення,
що загрожували іншим: їхнім знайомим, родичам, колегам або навіть
стороннім людям. Їх не можна звинувачувати в цьому з позиції сьогодення, і не можна, на наш погляд, допускати безконтрольного поширення такої інформації, яка може істотно зашкодити їм самим та їхнім
нащадкам.
Як відомо, республіканські спеціальні служби – відділення таких
органів СРСР – були ліквідовані 1991 року, після проголошення
державної незалежності України. Це сталося 24 серпня, а вже 9 вересня
1991 р. Президія Верховної Ради України видала указ “Про передачу
архівних документів КДБ України до державних архівів республіки”4.
У ньому парламент незалежної України наголошував на тому, що
документи КДБ УРСР “мають велике значення для об’єктивної оцінки
суспільно-політичних процесів, масових репресій, реабілітації та
забезпечення законних інтересів громадян”, і зобов’язав передати їх
центральному архівному органу та його установам на місцях.
Фактично, цим указом в Україні була ліквідована повністю відокремлена і непідконтрольна державним органам архівна система спецслужб,
початок якої ведеться ще з 1918 р. Але розвиток подальших подій,
на жаль, не набув такого радикального характеру, який передбачався
в указі. Оскільки затверджений наприкінці 1993 р. національний
архівний закон дозволяв створення спеціальних галузевих архівів
окремих відомств для постійного зберігання своїх документів, то
найпершим з них став Державний архів Служби безпеки України, який
успадкував практично всі архівні документи КДБ УРСР. До державних
архівосховищ у Києві та областях потрапили тільки дві категорії документів з архівів КДБ: архівно-слідчі справи реабілітованих громадян
і т. зв. “фільтраційні справи” колишніх остарбайтерів та полонених
Другої світової війни, які після повернення на Батьківщину проходили
“фільтрацію” в органах державної безпеки. Крім того, через нестачу
місця для приймання документів державні архіви Донецької та
Одеської областей взагалі відмовилися від виконання указу Президії
Верховної Ради.
Неважко помітити, що до архівних установ потрапили насамперед
ті документи, які були потрібні для соціального захисту громадян
та відновлення історичної справедливості щодо безпідставно репресованих. Інформація цих документів упродовж 1992–2002 рр. була
затребувана 1 180 471 заявником, у тому числі 1 134 902 українськими
громадянами і 45 569 громадянами з-за кордону (Росія, Білорусь,
Казахстан, Ізраїль, Польща та ін.). Їм було надана 836 581 позитивна
довідка, а також 343 890 негативних відповідей. Досить значною була
кількість реабілітованих громадян, які потребували документального
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підтвердження фактів переслідування з боку тоталітарного режиму.
Але з перших кроків, спрямованих на використання інформації
прийнятих від СБУ архівних справ, перед державними архівами постали
проблеми, пов’язані із захистом інтересів громадян. Здебільшого це
були питання оприлюднення негативної інформації про осіб, яка містилася в матеріалах позасудових та судових процесів, у протоколах
допитів звинувачених тощо. Архівісти за власної ініціативи повинні
були стати тими “охоронцями при брамі”, про яких писав відомий
американський архівіст і бібліотекар M. Лайн, й обмежувати доступ
до переданих із СБУ справ з метою гарантування конституційних прав
громадян, недоторканості особи та приватного життя5.
Ще один аспект цієї проблеми полягає в необхідності професійної
наукової критики документів з архівів спецслужб. Оскільки одним
з основних методів роботи радянських спецслужб були провокація
й омана, то очевидно, що вони широко застосовувались і в роботі з
арештованими. Мали місце підробка протоколів допитів, фальшування
свідчень та цілих слідчих справ, поширення неправдивих відомостей,
нібито отриманих під час слідства. Тому кожна інформація з архівів
спецслужб потребує ретельної перевірки, пошуку підтверджень з усіх
дотичних документів, а спроби “сенсаційної публікації” таких документів скоріше можуть зашкодити конкретній людині, ніж відновити
історичну справедливість6.
Діяльність Державного архіву Служби безпеки України, створеного
за постановою Кабінету Міністрів від 01.04.1994, також передбачає
задоволення інформаційних потреб суспільства і держави, сприяння
реалізації прав та інтересів громадян. До складу його фондів перейшли
всі документи, створені у процесі діяльності республіканських органів
державної безпеки упродовж 1919–1991 рр., матеріали кримінальних
процесів, за якими ще не відбулася реабілітація. Доступ до тих з них,
де є інформація про особу, ґрунтується на нормах Конституції України,
законів “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,
“Про інформацію”, “Про державну таємницю”, “Про Національний
архівний фонд та архівні установи”.
Ідеться, зокрема, про ст. 32 Конституції України, яка, разом з іншими,
гарантує кожному громадянину право ознайомлення з інформацією,
зібраною на нього органами державної влади, якщо вона не містить
державної або іншої захищеної законом таємниці. Так само заборонено
використання і поширення конфіденційної інформації про особу,
за окремими винятками. Ще одна стаття Конституції (34) зазначає,
що право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати
інформацію може бути обмежене в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності, підтримання громадського порядку, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню
інформації, отриманої конфіденційно тощо7. Ці норми повністю відповідають вимогам Європейської конвенції про захист основних прав
і свобод людини 1950 р. як основному міжнародному акту з прав
людини.
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У більш розширеному вигляді ці норми Конституції України реалізовані у низці законів, названих вище.
Тому Державний архів СБУ окремо вивчає кожен запит, пов’язаний
з наданням доступу до архівних документів, що містять інформацію
про особу, з урахуванням наведених юридичних норм. Конкретне
рішення залежить від наявності в заявника права запитувати таку
інформацію, співвідношення такого права з правами інших осіб,
наявності дозволу особи надати інформацію про себе, встановленого
за нормами Закону “Про державну таємницю” режиму доступу до цієї
інформації тощо.
Згідно з українським законодавством іноземці користуються архівними документами на рівних правах з громадянами України, що
відповідає нормам міжнародного права й підтверджує прагнення нашої держави до адаптації світового демократичного законодавства. Ця
норма поширюється як на державні архіви, так і на галузевий архів
СБУ.
Документи цього архіву досить широко використовуються. Так,
протягом 2002 р. Державний архів СБУ отримав 350 звернень від
наукових установ, освітніх закладів, громадських організацій, 550
заяв від громадян України, 17 – від іноземців. Ці запити стосуються
документів, що містять інформацію про політику тоталітарного режиму,
механізм масових репресій, діяльність органів державної безпеки.
Разом з тим, на думку фахівців Державного архіву СБУ, все ще не
вирішеною лишається проблема доступу до архівних кримінальних
справ, за якими судові рішення набрали силу і які не відмінено. Слід
взяти до уваги, що здебільшого політичні противники радянського
режиму, інакодумці звинувачувалися саме у кримінальних злочинах.
Такі справи датуються 1919–1960-ми роками, і, всупереч будь-якій
логіці, за буквою ще радянського закону недоступні будь-кому з пересічних громадян, навіть родичам8. Досі ними користуються тільки
працівники органів прокуратури і суду, керуючись при цьому нормами
Кримінально-процесуального кодексу України. Питання доступу до
таких справ має бути вирішене на законодавчому рівні. Потребує
внесення змін Закон України “Про реабілітацію жертв політичних
репресій на Україні”, оскільки він був прийнятий ще 1991 р. і позбавляє
права на реабілітацію осіб, які боролися проти радянської держави, хоча
нині очевидно, що вони були справжніми українськими патріотами.
Таким чином, політичні процеси останнього десятиліття в Україні, пов’язані з розкриттям архівів колишніх спецслужб, є досить суперечливими. З одного боку, суспільство в цілому, а здебільшого радикальна політична еліта й наукова громадськість вимагають повного
зняття всіх обмежень щодо використання цих архівів. Практика відповідних законодавчих і державних органів спрямована на дотримання
балансу між ступенем розкриття злочинів тоталітарного режиму і
гарантією прав людини, передусім на забезпечення конфіденційності
персональних даних, зібраних минулим режимом, адже їх некероване
використання може зашкодити окремим особами та їхнім нащадкам. За

АРХІВИ УКРАЇНИ, 2004–3

45

цих умов на архівістів, у тому числі архівістів – працівників Служби безпеки України, покладено дуже відповідальне завдання – стати
“gatekeepers”, гарантами захисту прав людини. Виконання цих функцій
потребує міцної законодавчої бази, яка в Україні ще не є повністю
досконалою.
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Костянтин НОВОХАТСЬКИЙ

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА ПОРУШЕННЯ АРХІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В УКРАЇНІ
Виконуючи проміжні функції між творцями та споживачами
ретроспективної документної інформації, архівні установи вступають
у численні й різноманітні суспільні відносини з різними суб’єктами
права. В умовах незалежності та суттєвих суспільно-політичних і
соціально-економічних перетворень, що розпочалися в Україні, як і
в інших пострадянських державах, відбувається демонтаж колишніх
суспільних відносин і подеколи заміна їх принципово новими. Проголошення та конституційне закріплення ідеї побудови правової держави
передбачають організацію всього життя суспільства в усіх його сферах, у тому числі, звичайно й архівній, на основі права. У процесі
конституювання багатоманітності форм власності, наповнення новим
змістом прав і свобод громадян відносини в архівній сфері можуть
бути відрегульовані тільки на законодавчій основі.
Цим, власне, і визначається помітне зростання ролі нормативноправового регулювання в діяльності Державного комітету архівів
України. Здійснення такого регулювання є другим за важливістю завданням Комітету після вироблення пропозицій з формування державної
політики в архівній сфері. Більше того, це завдання ніби продубльоване
далі у формулюванні нашого архівного закону про організацію Комітетом нормативно-правового забезпечення діяльності архівних
установ.
Вирішуючи це завдання, Держкомархів України останнім часом
значно активізував нормотворчу, в тому числі й законотворчу, діяльність. Вона здійснюється на різних рівнях і одночасно за кількома напрямками. Передусім, це робота зі створення й удосконалення базових законів, які регулюють сферу архівної справи і діловодства.
Слід відзначити, що чинне законодавство України розглядає архівну
справу і діловодство як дві органічно пов’язані складові цієї єдиної
сфери життєдіяльності суспільства, а Держкомархів – як спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади в цій сфері.
Процес створення й удосконалення основних законів характеризується таким чином. 13 грудня 2001 року прийнято нову редакцію Закону
“Про Національний архівний фонд та архівні установи”, який діяв з
1993 року. Численні новації розширюють сферу його застосування і
забезпечують умови для повнішої реалізації.
© Костянтин Новохатський, 2004
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Разом з тим вони не знімають з порядку денного питання про
необхідність прийняття більш широкого закону про архівну справу.
Зараз накопичується матеріал для цього. Нова редакція закону про
НАФ зафіксувала необхідність розроблення й прийняття ще одного
закону – про діловодство. Зараз ведеться підготовка його проекту.
Одночасно з роботою над цими основними законами з питань архівної справи і діловодства ми вносимо пропозиції щодо врахування
й захисту наших інтересів у інших законах, де простежуються архівні
сюжети. На сьогодні таких законів уже понад тридцять.
У нас є певні можливості вплинути на характер пропонованих
законодавчих норм (і ми цю можливість, звичайно, намагаємося використати) на стадії узгодження законопроектів, підготовлених іншими
суб’єктами.
Дії аналогічного характеру здійснюються Держкомархівом щодо
нормативно-правових актів інших рівнів: указів Президента, постанов
і розпоряджень уряду, актів інших центральних органів виконавчої
влади.
Наприклад, Кабінетом Міністрів прийнято постанову, що затвердила (як того вимагає закон) положення про експертизу цінності
документів, державну реєстрацію, виявлення й облік унікальних документів та постанову про надання основним категоріям спеціалістів у
центральних держархівах статусу держслужбовців. Готуються проекти
постанов про розширення переліку платних послуг, які надають держархіви, про методику грошової оцінки документів НАФ, надбавки і
доплати за вислугу років, за використання давніх мов.
Так інтенсивно і таким широким фронтом нормотворча робота
Комітетом до цього часу не провадилася. Зрозуміло, в процесі її ми
стикаємося з цілим рядом проблем найрізноманітнішого характеру.
Одні з них пов’язані з уже доволі щільною насиченістю правового
поля нормативно-правовими актами, нерідко не завжди узгодженими,
а подеколи й такими, що просто суперечать один одному. Почасти цим
зумовлена складність (і повільність) процедури проходження проектів
актів до набуття ними юридичної сили. З іншого боку, такі складнощі
пов’язані з професійною і психологічною неготовністю працівників
апарату до такого роду роботи, а то й просто нестачею робочих рук.
Як би там не було, цього року основний блок підзаконних актів
на основі консолідації напрацьованих правових норм переведено їх
у площину архівних технологій в Основних правилах роботи держархівів.
Проблеми вдосконалення правового регулювання в цілому, в
тому числі й у архівній справі, мають кілька аспектів. Це передусім
вироблення відповідних норм, надання їм легітимності з подальшим
засвоєнням цих норм суб’єктами права і, нарешті, забезпечення їх
практичної реалізації в поточній діяльності. Останнє, зокрема, неабиякою мірою залежить від наявності в тій чи іншій системі законодавства
необхідних санкцій за порушення затверджених норм.
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В українському законодавстві передбачені різні форми відповідальності за правопорушення в архівній сфері залежно від масштабів,
характеру порушень та інших обставин.
Передусім, у самому законі про НАФ є стаття, що передбачає таку
відповідальність, і наведено перелік правопорушень. Це недбале зберігання, псування, знищення, підробка, приховування, розкрадання,
незаконне вивезення за межі України, незаконна передача іншій особі
документів НАФ, незаконний доступ до таких документів. При цьому
важливо, що відповідальність настає не тільки відносно документів, що
вже перебувають у складі НАФ, але й тих, що підлягають включенню
до нього. Інший важливий момент: наведений у законі перелік не є
повним, обумовлено також, що караються й “інші порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи”.
І, нарешті, третій момент – санкції накладаються не тільки за пряме
порушення закону, але й законодавства, що значно ширше.
Нову редакцію архівного закону доповнено статтею про відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства. Мається
на увазі, що застосування адміністративних стягнень або кримінального
покарання не звільняє винного від відшкодування завданих збитків.
Як бачимо, закон передбачає не лише дисциплінарну та адміністративну, але й кримінальну відповідальність.
Дійсно, такі форми відповідальності були і в старому Кримінальному
кодексі, є вони і в чинному, прийнятому у квітні 2001 р.
Кримінальні злочини в нашій сфері можна умовно розподілити
на групи. Перша – майнові злочини: розкрадання, грабунок, розбій,
вимагання, шахрайство тощо. Тут документи НАФ і ширше – архівні
документи – кваліфікуються як вид рухомого майна. Кілька статей
Кримінального кодексу присвячено злочинам відносно культурних
цінностей (193 – привласнення знайденого майна, що має особливу
історичну, наукову, художню або культурну цінність; 201 – контрабанда
історичних і культурних цінностей; 298 – знищення, руйнування або
псування пам’яток історії та культури). І, нарешті, третя група – захист
документів як носіїв інформації та самої інформації (176 – порушення
авторського права; 329 – втрата документів, що містять держтаємницю;
357 – розкрадання, привласнення, вимагання, пошкодження або приховування документів; 366 – службова підробка). В цій групі можна
виокремити ряд статей, присвячених злочинам у сфері використання
ЕОМ, комп’ютерних систем і мереж.
Враховуючи проблеми, що час від часу виникають у судово-слідчій
практиці (на жаль, таке має місце відносно документів НАФ), у новій
редакції архівного закону ми конкретизували кваліфікацію документів
НАФ і як виду рухомого майна, і як виду культурних цінностей.
У практичній діяльності архівних установ, звичайно, значно частіше зустрічаються правопорушення, що не підлягають кваліфікації
їх як кримінальних злочинів. У подібних випадках архівістам рекомендувалось керуватися статтею 92 Кодексу про адміністративні правопорушення, що передбачає штрафні санкції за порушення правил
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охорони і використання пам’яток історії і культури. Однак в останні
роки в законодавстві про охорону пам’яток історії та культури відбулися зміни, що “вивели” документальні пам’ятки (по суті, ті ж документи НАФ у нашій системі понять) з правового поля.
У зв’язку з цим Держкомархів під час підготовки нової редакції
закону про НАФ запропонував доповнити Кодекс про адміністративні
правопорушення новою статтею, спеціально присвяченою архівним
документам. І одночасно з новою редакцією архівного закону вступила
в дію стаття 921 адміністративного кодексу “Порушення законодавства
про Національний архівний фонд та архівні установи”, що передбачає
попередження або накладення штрафів у розмірі від трьох до сорока
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (приблизно від 10 до
150 доларів США).
Відповідно, в положеннях про державні архівні установи, що
здійснюють функції управління архівною справою (а це в нас нині
всі держархіви постійного зберігання документів), передбачено право порушувати питання про притягнення правопорушників до відповідальності.
Окрім того, ряд санкцій за порушення окремих вимог законодавства,
насамперед із забезпечення збереженості документів НАФ, є в тексті
самого архівного закону. Зокрема, архівні установи мають право відмовити в доступі до документів особам, що грубо порушили порядок
користування документами (стаття 16). Водночас за незабезпечення
збереженості документів НАФ або порушення вимог державної реєстрації таких документів діяльність архівних установ за рішенням
Держкомархіву може бути зупинено (стаття 22). Уряд може обмежити
доступ до документів, що знаходяться в державній власності, громадянам держав, в яких діють подібні обмеження для українських користувачів.
Передбачаючи такі санкції, закон має й механізми розгляду спірних
питань, оскарження прийнятих рішень. Так, дії посадових осіб архівних
установ, які перешкоджають реалізації законних прав користувачів,
оскаржуються в порядку підпорядкованості або через суд. Спори,
пов’язані з правами власності, відшкодуванням збитків, віднесенням
документів до НАФ та виключення з нього, розглядаються тільки
через суд.
Наскільки ефективні існуючі норми відповідальності та якою є практика їхнього застосування? В даному питанні існує чіткий критерій: чим
рідше використовуються каральні санкції, тим вони ефективніші.
Разом з тим говорити однозначно про досконалість існуючого правового регулювання відповідальності за порушення архівного законодавства в умовах всезростаючої загрози архівним документам,
здається, немає підстав. Зокрема, доволі проблематичним уявляється
притягнення до відповідальності фізичних осіб – власників документів – за ненадання їх для проведення експертизи цінності. А така
зобов’язуюча норма є в нашому законі. На наш погляд, більш дійовими
тут були б не примусові, а заохочувальні стимули. Наприклад, у вигляді
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певних пільг. До речі, таку спробу стимулювання власників документів
НАФ ми застосували відносно розширення доступу до приватних
зібрань, заклавши в закон норму про сприяння з боку держави в
публікації та експонуванні таких документів на виставках. Попереду,
правда, вироблення механізмів реалізації цієї норми.
У вирішенні багатьох проблем національного архівного будівництва, ведення й розвитку архівної справи, в тому числі її правового
регулювання, неоціненним підґрунтям є вивчення й засвоєння зарубіжного та міжнародного досвіду.
І хоча в діяльності з удосконалення архівного права все відчутнішими
виявляються внутрішні фактори – вся система національного законодавства, конкретна практика застосування законів, економічні та
інші можливості держави – тим не менш, не втрачають значення (і
навіть коли-не-коли посилюються) інтеграційні тенденції узгодження,
гармонізації національних архівних правових норм.
У цьому плані дуже важливі будь-які можливості для спільного із
зарубіжними колегами розгляду загальних проблем.
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Гері М. ПЕТЕРСОН

МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ ПИТАННЯ АРХІВНОЇ СПРАВИ
У ЦИФРОВУ ЕПОХУ
Представлено на Щорічному засіданні
Спілки американських архівістів
19–25 серпня 2002 р., Бірмінгем, Алабама,
Сполучені Штати Америки
ВСТУП
Очевидно, що ми живемо у світі цифрових технологій. Також
очевидно, що використання комп’ютера зростає, і це використання скорочує відстані між жителями планети. За останні двадцять років ми
перейшли від традиційного письма на папері до нової традиції – електронного спілкування за допомогою комп’ютера. Цей перехід викликає
необхідність переглянути традиційні юридичні поняття – такі як
авторське право, автентичність і приватна інформація, а також ставить
під сумнів адекватність чинного законодавства.
Міжнародна рада архівів (МРА) визнає таку необхідність. На
XIV Конгресі у Севільї, Іспанія, було прийнято чотири рекомендації
стосовно електронних документів та інформаційних технологій. Рекомендації були такими:
1. Архівісти забезпечують розширення доступу до змісту і функціонування автентичних електронних документів, усвідомлюючи, що вони
не можуть зберігатися в їх первісному фізичному форматі;
2. Національні архівісти, повністю усвідомлюючи нагальну потребу збереження електронних урядових документів, мають вести
перед у забезпеченні зберігання і доступу до документів в інтересах
забезпечення громадянських прав;
3. Архівісти, вітаючи розширення доступу до архівів, спричинене
розвитком технологій, запевняють, що всі громадяни, які володіють або
не знайомі із сучасними комунікаційними технологіями, мають рівні
права і рівні можливості щодо користування своєю документальною
спадщиною;
4. Комітет з архівного законодавства MPA (CLM) повинен постійно
відслідковувати розвиток питань авторських прав на електронні
документи, проводити дослідження і професійну допомогу;1
Із цими рекомендаціями виступив Комітет МРA з правових питань
архівної справи.
© Гері М. Петерсон, 2004
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КОМІТЕТ З ПРАВОВИХ ПИТАНЬ (CLM)

CLM – один із чисельних комітетів МРA. Члени комітетів призначаються на Конгресі кожні чотири роки Президентом ICA. Таким
чином, склад даного комітету був призначений на Севільському конгресі у вересні 2000 року. Очолює комітет Клес Гранштрьом із Швеції.
Секретарі – Жан Лепотьєр і Гері Петерсон2. Комітет налічує 25 членів
(18 дійсних і 7 членів-кореспондентів)3, які представляють Північну
Америку, Європу, Середній Схід, Африку й Азію. Крім організаційних
зборів у Севільї, комітет збирався у Базелі в квітні 2001 року і в
Брюсселі у квітні 2002 року. Наступні збори пройдуть у Макао в
лютому 2002 року, в Польщі у травні 2003 року, і на XV Конгресі у
Відні в 2004 році.
Під час зборів у Базелі комітет сформував робочі групи для опрацювання рекомендацій Севільського конгресу. Робочі групи формувалися з
метою вивчення і складання звіту з проблем автентичності електронних
документів, авторського права, принципів архівного законодавства, претензій до архівів, доступу до інформації та її захисту. Попередні звіти
були представлені на зборах у Брюсселі, а остаточні – будуть підготовлені до зборів у Польщі. На Віденському конгресі Комітет звітуватиме
про роботу за останні чотири роки і проведе семінари по даних
темах.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОБОЧИХ ГРУП

1. Автентичність документів
в електронному середовищі
“Архівісти повинні захищати автентичність документів під час
архівного опрацювання, збереження і використання”4. З огляду на те,
що Кодекс етики наголошує на проблемі автентичності електронних
документів, у 1997 році CLM організував робочу групу з метою вивчення правових аспектів створення автентичних, надійних і цінних
документів в електронному середовищі. Ця робоча група підготувала
попередній звіт, який обговорювався на Севільському конгресі. Робочу
групу з проблем автентичності очолює Джозеф Цвікер (Державний
архів Базеля). Завдання цієї робочої групи – відповісти на питання
“Що таке автентичний електронний документ?”.
Минулого року, окрім цього завдання, МРA та ЮНЕСКО звернулися
до CLM із проханням визначити проблеми, про які слід пам’ятати
архівістам і діловодам, щоб забезпечити автентичність електронних
документів у випадку переміщення матеріалів або передання матеріалів
архівам. Проблеми автентичності визначаються несталістю інформації,
записаної електронними засобами, – слабких місць, що загрожують
автентичності, в даному випадку більше, ніж у звичайних документів,
а тому, щоб зберегти автентичність в електронному середовищі, необхідно вдаватися до більш комплексних заходів. Остаточний звіт був
надісланий до ЮНЕСКО у квітні 2002 року. У звіті дається визначення
автентичності, показується, як впливає на автентичність розвиток
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технологій, зроблено огляд інших досліджень, які стосуються автентичності електронних документів, дається кілька рекомендацій щодо
подальших дій.
У звіті для ЮНЕСКО містилися шість рекомендацій:
1. Усвідомлення серед архівістів потреби у збереженні автентичних
цифрових документів необхідно зміцнити. ЮНЕСКО має започаткувати
навчальні програми, які підвищували б обізнаність архівістів у питанні
збереження автентичних електронних документів.
2. ЮНЕСКО необхідно провести опитування серед архівів світу
стосовно автентичності електронних документів.
3. Серед архівістів не існує взаємної угоди щодо визначень у термінології. ЮНЕСКО має стимулювати досягнення угоди щодо термінології.
4. За останні роки було проведено стільки досліджень стосовно
того, як зберегти автентичність електронних документів, що необхідно
підбити підсумки цієї роботи і зробити відповідні висновки. ЮНЕСКО
повинна підтримати розроблення основних принципів збереження
автентичних електронних документів.
5. ЮНЕСКО має взяти на себе ініціативу і поінформувати уряди
країн про винятковість проблеми збереження електронних матеріалів
в автентичній формі.
6. Визнання потреби у відповідних ресурсах й організації з метою
збереження цифрової культурної спадщини стало нагальним. ЮНЕСКО
повинно розробити критерії й моделі такої організації.
Ще зарано робити висновок, до яких саме заходів вдасться ЮНЕСКО
стосовно цих рекомендацій.
Робоча група CLM представить свій остаточний звіт у Відні.
2. Архіви й авторське право
в інформаційному суспільстві
Робоча група з проблем авторського права була створена на зборах
CLM у Сполето в 1997 році. Гері Петерсон добровільно зголосився
очолити цю групу. Її було створено відповідно до рекомендацій Пекінського конгресу у 1996 році і Договору “Про авторське право” Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), прийнятого у
грудні 1996 року. По суті, цей договір вніс зміни до Бернської конвенції
“Про авторське право”, включивши до неї комп’ютери і бази даних, які
не згадувалися у конвенції. Група звітувала на Севільському конгресі,
і її звіт було опубліковано у міжнародному журналі архівістів Comma5.
Звіт було доповнено у липні 2001 року занесенням до нього Директиви Європейського союзу “Про авторське право”, прийнятої у
травні 2001 року, і надіслано всім державним архівістам (керівникам
архівних служб) країн ЄС. У звіті зазначається, що країнам необхідно
внести зміни до своїх законів про авторське право, щоб вони відповідали
Договору WIPO й Директиві ЄС, і зробити це вони повинні протягом 18
місяців (грудень 2002 р.). “Сумлінна угода” (сумлінне використання) не
є примусовою у директиві WIPO та ЄС. Це означає, що, розробляючи
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новий закон про авторське право, не обов’язково включати “сумлінне
використання” до комп’ютерних документів. Таким чином, виникає
ризик того, що “сумлінне використання” не застосовуватиметься
у цифровій сфері. У статті, опублікованій у Comma, зазначається:
“Переглядаючи новий закон про авторське право у комп’ютерних
документах, архівісти повинні переконатися, що право на доступ і
необхідне копіювання комп’ютерної інформації не буде порушено”.
Робоча група стежить за розвитком подій із ратифікованим WIPO документом і за необхідності доповідатиме. На зустрічі у Макао й Польщі
передбачено навчальні семінари з проблем авторського права. Також
заплановано засідання по даній темі на Віденському конгресі.
3. Законодавчі принципи стосовно
архівних і поточних документів
CLM почала розробляти загальні принципи архівного законодавства
у 1993 році. Комітет представив свої висновки на Конгресі в Пекіні
у 1996 році, а згодом цей звіт було опубліковано у Janus, 1997, 1.
Розроблені законодавчі принципи стосувалися лише загальних питань, таких як: визначення документів і архівів; невід’ємність і незадавненість державних актів; документи приватного сектора; визначення
відповідальності; діловодство; експертиза та утилізація; структуризація
й описування; доступ; санкції. Трактування і застосування закону описуються у відповідних положеннях, які відображають правову традицію
кожної окремої держави. У звіті наводилися приклади типового законодавства, взяті з чинного державного законодавства різних націй.
Сара Чой (Державний архів Гонконгу) очолює робочу групу,
яка модернізує ці принципи. Передусім група осучаснює принципи
типового законодавства. Вона представила свій попередній звіт у
Брюсселі, а остаточний буде опубліковано у Польщі. На жаль, багато
країн досі не мають законів про архіви, що відповідають ХХ століттю, не кажучи вже про ХІ століття. Сподіваємось, що архівісти й урядовці, працюючи над архівним законодавством, скористаються цими
принципами для лобіювання, інформування і навчання.
4. Претензії до архівів
Цю робочу групу очолює Владислав Стемпняк (Генеральна дирекція польських архівів). Завдання групи – підготувати звіт стосовно
претензій до архівів. Це питання викликає неабияку зацікавленість з
боку новостворених країн або таких, що здобули незалежність, а також
для країн, які намагаються повернути культурні цінності, втрачені під
час війни або окупації.
Група представила огляд міжнародних законів про претензії до
архівів на зустрічі у Брюсселі. Зі звіту випливає, що нові закони тут не
потрібні, але необхідно інформувати про чинні закони і примушувати
їх виконувати. Остаточний звіт буде готовий до зустрічі в Польщі, а
відповідна програма буде представлена на Конгресі у Відні.
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5. Доступ і захист даних
Роланда Депортере (Державний архів Брюсселю) очолює робочу
групу з доступу і захисту даних. Питання доступу до урядової інформації є важливим з кількох причин. Право на доступ викликає довіру
до урядовців, вселяє віру в законність прийнятих урядом рішень,
сприяє ефективності роботи уряду і протидіє корупції. Інший бік цього
питання – секретність або захист даних.
Ці дві теми – доступ і секретність – на даному етапі представляють
велику зацікавленість для європейських архівістів. Перша причина
цього – Директива ЄС 95/46/EC від 24 жовтня 1995 року щодо
захисту громадян під час опрацювання особистої інформації і щодо
вільного пересування цієї інформації. Друга причина – Постанова ЄС
№ 1049/2001, прийнята 20 травня 2001 року стосовно доступу громадян до документів Європейського Парламенту, Європейської Ради та
Єврокомісії. Ця постанова, по суті, стосується Закону ЄС “Про свободу
інформації”. Постанова набула чинності 3 грудня 2001 року.
Група представила свій звіт на зустрічі у Брюсселі. Член групи
Ельяс Оррман (Державний архів Фінляндії) представив доповідь
на тему “Доступ і секретність офіційних актів, архівні й особисті
дані у законодавствах Північних країн”. Джей Батлер (Генеалогічне
товариство Юта, США), запропонував підготувати доповідь на тему
правових і стратегічних питань при транснаціональній публікації електронних архівних даних відносно фізичних осіб. Батлер зауважив, що
публікування електронних матеріалів не обмежується державними кордонами і майже не контролюється державою. Він стверджує: “Ці й
інші невирішені питання, що позначаються на проблемі доступу до
інформації, правах громадян на недоторканість особистого життя, зацікавленості державних архівів у збереженні цілісності архівних даних і запобіганні їх незаконному розповсюдженню, мають велике
значення для керівників архівів по всьому світу…”6. Ця доповідь разом
з остаточним звітом робочої групи будуть представлені на Конгресі у
Відні в 2004 році.
З розвитком технологічного прогресу збільшиться потреба у швидкому доступі до суспільної інформації. Також, з міркувань секретності,
будуть уведені додаткові обмеження стосовно електронних документів.
Архівістам буде необхідно вирішити проблему доступу, але при
цьому пам’ятати: “Архівісти дотримуються принципу, що все, що
знаходиться в їхньому володінні, зрештою стане доступним для
відповідного використання, але при цьому архівісти також затято дотримуються думки, що потрібно підтримувати рівновагу між правом
громадськості бути в курсі того, що відбувається, і необхідністю у
конфіденційності”7.
ВИСНОВОК

Архівісти США повинні опікуватися питаннями, які вивчає CLM,
принаймні, з двох причин:
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1. Наднаціональне законодавство набуває все значнішого поширення, і це вимагає наднаціональної співпраці (наприклад, у проблемі
авторського права). Архівісти повинні брати участь у цьому процесі
або приймати його результати.
2. Архівісти застосовують усе більше й більше стандартів щодо
своєї діяльності. Два міжнародних стандарти описування зараз впроваджуються в американську практику. Міжнародний стандарт з діловодства, прийнятий Міжнародною організацією зі стандартів, зараз
є відправною точкою для діловодів усього світу. Чим більше прийматиметься загальноприйнятих стандартів – наприклад, з проблем, що
обговорюються CLM, – тим більше вони впливатимуть і на роботу
американських архівістів.
CLM продовжуватиме вивчати правові питання архівної справи і
звітувати перед архівістами.
Ці документи лише тоді даватимуть результат, коли архівісти всього
світу впроваджуватимуть їх.
1
Рекомендації XІV Міжнародного конгресу архівів (Севілья, Іспанія, вересень
2000 р.). Див.: Архіви України. – 2000. – № 4–6. – С. 85–87.
2
Протоколи зборів комітету CLM складають французькою й англійською, які є
робочими мовами комітету.
3
Дійсні члени повинні відвідувати збори і брати участь у діяльності робочих
груп. Члени-кореспонденти запрошуються на збори, але інформацію щодо роботи
комітету отримують електронною поштою.
4
Кодекс етики, прийнятий Генеральною Асамблеєю ICA у Пекіні 6 вересня
1996 р.
5
New Technology and Copyright: the Impact on the Archives, by Gary M. Peterson.
Comma, International Journal of Archives, 2001–1/2, p 69-76. ICA, 60 rue des FrancsBourgeois, 75003 Paris, France.
6
Неопубліковані записки. Джей В. Батлер, датовано 24 квітня 2002 р.,
представлено автором на розгляд CLM у Брюсселі.
7
Archives and Manuscripts: Law. By Gary M. Peterson and Trudy Huskamp
Peterson. The Society of American Archivists, Chicago, IL 60605,1985.
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ПРИНЦИПИ ЗАКОНОДАВСТВА
З АРХІВНОЇ СПРАВИ І ДІЛОВОДСТВА
Текст доповіді, представленої Вікторасом Домаркасом
на передконгресовому семінарі в Ельблонзі
Травень 2003 р.
1. ВСТУП
Законодавство – це сукупність обов’язкових принципів і правил,
ухвалених через формальні механізми для отримання повноважень,
надання прав і визначення обмежень, що регулюють поведінку в
суспільстві. Архівне законодавство закладає правову й адміністративну
базу, яка розподіляє функції, права та обов’язки серед підзвітних
органів у межах країни і відбиває права та сподівання громадян щодо
записаної інформації та документальної спадщини.
Архівне законодавство визначає передумови [структуру] управління і зберігання архівів і картотек, надає повноваження керівним
органам архіву, встановлює правила його роботи, визначає, яку
частину колективної пам’яті країни необхідно залишити і зберегти,
для кого і за яких умов надавати збережені документи. Хоча дехто може
зауважити, що закони не обов’язково забезпечують виконання, без
чітко визначеної законом структури керівних органів архівів процес
ідентифікації, збереження і доступу до архівної спадщини не буде
прозорим.
Різна історія, правові традиції і досвід у різних країнах, безперечно,
створили розбіжності у змісті, тлумаченні і застосуванні архівного
законодавства. Однак, нам всім необхідне чітке, сучасне і діюче законодавство, яке б захищало і забезпечувало доступ до архівів і яке б
відповідало сучасному прогресу і змінам – таким як технічні новинки,
новому соціальному і діловому курсу і законам, що стосуються нових
документів, які мають паралельні пріоритети і акцентування.
Ця доповідь є оновленим варіантом документа, який має схожу
назву і був підготовлений CLM у 1996 році. Вона написана у відповідь
на швидке зростання електронних документів і інформації, на зростаючі
вимоги щодо прозорості урядів і надання записаної інформації і на
прийняття у багатьох частинах світу різноманітних законів стосовно
нових документів. Попри зміни, що відбулися, ми вважаємо, що забезпечення створення, ідентифікації і збереженості автентичних, надійних і готових для використання документів довготривалої цін© Робоча група Комітету
з правових питань, 2004
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ності, надання доступу до них максимально широкому загалу згідно
з інтересами країни та її громадян – спільна мета всіх національних
архівів. Принципи архівної справи, про які йтиметься нижче, власне,
й націлені на здійснення цієї спільної мети.
Ми не збираємося запропонувати модель ідеального закону про
архіви. Наш намір – визначити, на які аспекти слід звернути увагу під
час складання архівного законодавства.
Хоча ця розвідка присвячена стислому огляду архівного законодавства, виокремленню основних проблем, що мають істотне значення
для становлення і підтримки державних органів управління архівів,
багато намічених принципів архівної справи застосовуються повсюдно
архівами місцевого рівня. Кожна країна, спираючись на власну історію,
правову традицію, адміністративну культуру, соціальну і політичну дійсність, може мати власні способи виконання всіх або частини цих
принципів архівної справи. Під час огляду існуючого архівного законодавства чи підготовці нового закону ми рекомендуємо, щоб лише
найбільш суттєві принципи і постанови суворо формулювалися законом. Для полегшення трактування і застосування закону слід використовувати більш гнучкі постанови і укази, до яких легко можна
вносити зміни.
У цій доповіді, крім винятків, обумовлених контекстом, “доступ”
включає в себе значення доступу і використання; “архіви” – це записи
і документи, що мають тривалу цінність і підлягають довгостроковому
зберіганню.
“Архіви” означають організацію, яка відповідає за управління
архівами і / чи записами.
“Документи” і “записи” мають однакове значення – записаної інформації, що виникла під час ділових операцій і зберігається в якості
доказу цих операцій.
“Національні архіви” – державна організація, яка уповноважена
дбати про архіви і / чи документи.
“Публічні акти”, “державні акти” і “офіційні документи” мають
однакове значення і вказують на документи, що створені, отримані
й зберігаються урядовими органами чи іншими установами, будучи
загальним надбанням, на противагу приватним документам неурядових
органів, установ, родин чи окремих осіб.
“Держава” – еквівалент країни як політичної одиниці.
2. АРХІВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ЧИ АКТИ ПРО ДІЛОВОДСТВО

Кожна країна може сама вирішувати проблеми, пов’язані з діловодством і архівами в окремо взятому законодавстві чи у низці законів,
але законоположення і визначення завжди мають бути зрозумілими
й узгодженими.
Архівне законодавство тісно пов’язано з управлінням поточними
документами і рішеннями стосовно їхнього створення, збереження,
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доступу і списання. Це особливо стосується електронних документів,
чиї автентичність, надійність, доступність для використання і довговічність залежать від відповідної системи, яка навіть ще до створення
цих документів планує якісне керування впродовж їхнього життєвого
циклу. Кожна країна може сама вирішувати проблеми, пов’язані з
діловодством і архівами в окремо взятому законодавстві чи у низці
законів. Деякі країни можуть розширити повноваження Національного
архіву, надавши йому певні права на керування документами на активній
стадії. Інші, можливо, надають перевагу інтегрованому підходу, засновуючи адміністрацію Національного архіву, яка має повноваження для
керування документами в цілому. Незалежно від форми законодавства,
фактори, що розглядаються, вимагають чіткості й узгодженості. Для
правильного трактування архівного законодавства до нього необхідно
ввести чіткі визначення всіх технічних термінів, що використовуються,
а також простежити, щоб воно не суперечило відповідним державним
законам, таким як про свободу інформації, захист даних, судочинство,
державне управління і т. д.
3. ВИЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ І АРХІВІВ

Єдиного визначення для документів і архівів не існує. Необхідно
надати визначення цим термінам і використовувати їх, уникаючи
двозначності, в архівному законодавстві, а також стежити, щоб
вони не суперечили іншим відповідним законам.
В залежності від національної правової й адміністративної традиції,
законодавство може розрізняти документи й архіви або охоплювати
повний життєвий цикл документів. Терміни “діловодний документ”
(record) і документ (document) у ширшому значенні іноді вживаються
як синоніми. У деяких країнах документи (records) визначаються як
записана інформація, незалежно від форми чи носія, яка створена,
отримана і зберігається певними органами, установами, організаціями
чи окремими особами на виконання правових зобов’язань чи під час
ділових операцій, в яких вони приймають участь чи які вони засвідчують. Термін “архіви” може вживатися стосовно документів під наглядом керівного органу, призначеного архівним законодавством, або
якщо документи вибрані для довгострокового зберігання через їхню
тривалу цінність. Іноді для записів і архівів вживається загальний
термін із зазначенням відмінностей між поточними й історичними
записами.
Приклади
Терміни “документи” і “документальний матеріал” вживаються в
цьому Законі стосовно будь-яких записів, у письмовій або іншій формі,
які містять інформацію і чиє походження визначається функціями, що
виконує певний заклад чи окрема особа – це можуть бути письмові
записи, карти, плани, фотографії, фільми, слайди, звукові записи, машинописний матеріал, плівки чи інший аналогічний матеріал (Ісландія,
Стаття 3).
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Архіви – це зібрання документів, відібраних за датою, формою і додатковими матеріалами, які створюються для всіх або видаються всім
фізичним чи юридичним особам, всім установам або організаціям –
суспільним чи приватним – для виконання їхньої діяльності. Зберігання
цих документів здійснюється в інтересах суспільства, враховуючи
потребу в управлінні і підтвердженні прав юридичних чи фізичних
осіб, державних або приватних установ, які досліджують історичні
документи (Франція, Стаття 1).
В архівному законодавстві терміни “Публічні акти”, “державні
акти” й іноді “офіційні документи” є взаємозамінними й означають записи, що були створені, отримані і зберігаються урядовими органами
чи іншими установами, будучи загальним надбанням, на противагу
документам від неурядових органів, установ, родин чи окремих осіб.
Через те, що право і способи доступу до записів і архівів часто залежать
від того, як визначаються ці терміни у законодавстві, ці визначення
повинні бути чіткими й узгодженими і, наскільки це можливо, не
суперечити термінам, що використовуються у відповідних законах.
Визначення публічного чи державного акта в архівному законодавстві повинно відповідати визначальним критеріям походження, мети
і дійсності. Воно повинно охоплювати записану інформацію, що
створюється, отримується і зберігається урядовими чи іншими організаціями, які виконують державні функції і зобов’язання від імені
уряду, у якості доказу таких функцій і зобов’язань. Для розуміння
і використання такої інформації доцільно було б включити в нього
допоміжні і додаткові дані. Перелік різного роду документів, які називають записами / архівами проілюструє, але не замінить відповідного
юридичного визначення. Необхідно, щоб це визначення залишалося
правомірним, незважаючи на форму чи носій запису. Перелік можливих
форм записів стане застарілим, коли будуть розроблені нові носії.
Приклад
Поняття “документи” (records) включає в себе книги, газети, мапи,
фотографії, машиночитані матеріали, незалежно від їхньої фізичної
форми чи характеристик, створені або отримані урядовим органом
Сполучених Штатів згідно з федеральним законодавством чи у зв’язку
з проведенням державного заходу, і які зберігаються або придатні для
зберігання цим органом чи його законним спадкоємцем у якості доказу
організації, функцій, політики, рішень, процедур, операцій чи іншої
діяльності Уряду завдяки інформаційній цінності даних, що містяться
в них (Федеральне Законодавство США).
“Документ” у контексті цього Закону – це будь-яка записана інформація, незалежно від носія, отримана чи створена на виконання
суспільних обов’язків Конфедерації, а також всі допоміжні і додаткові
дані, необхідні для розуміння і використання цих даних. Архіви – це
документи, отримані на зберігання Федеральним архівом, або які окремо зберігаються іншими органами згідно з принципами цього Закону
(Федеральний Закон Швейцарії, Стаття 1).
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Моя особиста думка: сьогодні, особливо в Європі, за існуючого
курсу на прозорість у керівництві, краще використовувати визначення
записів у загальному сенсі, не поділяючи їх на “записи” й “архіви”,
щоб уникнути небезпеки суперечливості правових актів.
4. СФЕРА ДІЇ

Архівне законодавство повинно визначати сферу і межі свого
застосування. Окрім урядових органів, до нього необхідно включити
організації, які виконують суспільні функції.
Законодавство повинно визначати організації, до яких воно застосовується. В архівному законодавстві слід пояснити, чи воно стосується
голови уряду чи й усіх його органів, які виконують законодавчі, судові
або адміністративні функції в країні, і чи розповсюджується воно на
відкриті акціонерні товариства, напівурядові установи та інші, які
виконують суспільні функції. Точніше кажучи, необхідно включити
подальше збільшення числа суспільних організацій і напівурядових
установ. Далі, також потрібно враховувати постанови щодо ліквідованих
державних установ і розширення законних засобів контролю щодо
нових державних органів.
В залежності від традицій певної країни, до сфери Закону можна
включити і приватних юридичних осіб, які прагнуть захищати культурну спадщину, суспільні інтереси і права людини.
Приклад
Документи (records) у будь-якій формі, отримані або створені певним адміністративним органом…установою чи особою, чиї права і
обов’язки перейшли до адміністративного органу…(і) адміністративний
орган – це орган юридичної особи, заснований у межах публічного
права чи будь-якою іншою особою або органом, наділеною чи наділеним певними владними повноваженнями (Нідерланди, Стаття 1).
У законодавстві Великобританії до державних органів входять
“їхній персонал, разом із комунальним господарством, підприємства і
установи та їхній персонал” і “державні органи до чи після вступання
в силу цього Закону”. Спеціальні вставки пояснюють визначення публічного акта і розповсюдження закону. Іноді постає необхідність виключити з законодавства певні органи або акти. Про це має бути чітко
вказано у законодавстві. Також важливо продумати, наскільки легко
згідно із законодавством повинні розширюватися сфери дії закону і виключень і як це слід здійснювати. Якщо у майбутньому планується змінити зону дії закону, не вдаючись до змін у законодавстві чи введення
нових законів, законодавство повинно визначити механізм для включення або виключення органів і актів, які воно прагне охопити.
Приклади
Державна установа або особа, яка виступає від імені державної установи, може, зі згоди генерального директора, визначати, що державний
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акт або всі акти у низці державних актів, будучи актом чи низкою актів,
які знаходяться у власності державної установи або стосуються функцій
державної установи є:
(а) актом, який не потрібно передавати на зберігання до архіву
згідно зі статтею 27, або
(б) актом, до якого архів не має права доступу згідно зі статтею 28
чи мають право доступу відповідно до цієї статті лише за встановлених
умов, які визначаються архівом… (Австралія, Стаття 29).
Зберігаючи за Лордом-Канцлером право видавати накази згідно з
параграфом 4 цього Додатка, Її Величність може королівським указом
в Раді зобов’язати, щоб будь-який акт, що не підпадає під попередні
положення цього Додатка (які не є публічними актами Уельсу), як
визначено в Акті уряду Уельсу 1998 року), вважався публічним
актом з точки зору цього Акту, але жодних рекомендацій не повинно
бути зроблено Її Величності у Раді щодо видачі Указу згідно з цим
підпунктом, якщо проект Указу не був розглянутий Парламентом і
схвалений всіма Палатами Парламенту (Великобританія, Перший
Додаток, Стаття 7(1).
5. НЕВІДЧУЖЕНІСТЬ І НЕПОГАШЕНІСТЬ
ДАВНІСТЮ ПУБЛІЧНИХ АКТІВ І АРХІВІВ

Національний архів повинен мати право інспектувати, анулювати,
повертати і надавати інструкції щодо захисту публічних актів, які у
встановленому порядку стали або вважаються безгосподарними.
Публічні акти й архіви країни в процесі, що регулюється законом,
слід розглядати як суспільну власність і загальне надбання. Записи й
архіви, які позбавлені офіційної опіки без законного на те права або
якщо це право згодом анульоване, не повинні втрачати своєї властивості як суспільної власності. Національний архів повинен мати право
інспектувати, анулювати, повертати і надавати інструкції щодо захисту
публічних актів, які стали або вважаються безгосподарними. Корисним
буде включити резерви на відновлення безгосподарних актів там, де
повернення записів не є можливим.
Із поширенням у світі тенденцій курсу на приватизацію, комерціалізацію і переданням державних функцій і служб іншим установам,
архівному законодавству необхідно надати безпосереднє право розпоряджатися записами, перш ніж ці адміністративні й організаційні
зміни гарантуватимуть, що записи, створені до цих змін, збережуть
свою суспільну природу, за винятком випадків, передбачених законом.
У законодавствах деяких країн є певні статті, що забороняють або
регулюють експорт записів, які вважаються чи вважалися архівами
в рамках законодавства стосовно культурної власності. Коротше
кажучи, Національному архіву важливо надати право і запропонувати
механізм “оголошення” чи “складання опису” записів, які вважаються
колишніми державними архівами, зі зворотною силою і вдаватися до
відповідних засобів відновлення і захисту.
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Приклад
Національні архіви є недоторканими, невідчужуваними і не погашаються давністю.
Коли з’ясовується, що архіви, які зберігаються фізичними чи юридичними особами, мають загальносуспільне значення, Держава може
вилучити їх для довгострокового зберігання (Алжир, Стаття 6).
6. ДІЛОВОДСТВО У ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ

Національний архів повинен бути гнучким і відповідати за отримання архівів з приватного джерела для відповідного зберігання або
для збагачення своєї колекції законними засобами.
Архівне законодавство повинно покласти на Національний архів
відповідальність за отримання і піклування про приватні записи, які
потребують тривалого зберігання. У той час як ця відповідальність
може бути чи не бути великою, Національний архів має бути гнучким,
щоб отримувати архіви з приватного джерела для відповідного зберігання або для збагачення своєї колекції законними засобами. Об’єм
приватних записів, які отримує Національний архів, частково залежить
від розподілу колекційних обов’язків серед установ культури у кожній країні. Спосіб виконання закону про надання надзвичайних повноважень також буде визначатися обраними урядом видом і ступенем
втручання у приватну економіку. Незважаючи на це, для зберігання
приватних записів державного, регіонального і місцевого значення
архівне законодавство повинно стимулювати контакти і співпрацю.
У деяких країнах архівне законодавство встановлює жорсткий
контроль над приватними архівами, які знаходяться в сфері державних
інтересів. Хоча подібний контроль може і не зачіпати права власності,
його мета – забезпечення відповідного зберігання, і, таким чином,
власнику можуть не дозволити знищити, змінити або експортувати
архіви без дозволу Національного архіву. Іноді Національний архів має
право чи пріоритет на копіювання чи купування архівів за встановленою
власником ціною, якщо останній має намір експортувати ці архіви.
Приклад
Приватні архіви чи записи (…) можуть, за домовленістю із власником, бути прийняті Національним архівом на зберігання й утримання
(Фінляндія, Стаття 20).
7. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОБОВ’ЯЗКИ І СТРУКТУРА
АРХІВНОЇ УСТАНОВИ

Архівне законодавство повинно обумовлювати організацію Національного архіву, його завдання і функції, завдяки яким він відіграє ключову роль у визначенні політики управління записами впродовж всього
їхнього життєвого циклу.
Законодавство повинно обумовлювати організацію Національного
архіву і визначати його завдання і головні функції в процесі отримання
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і збереження документальної спадщини суспільства та її надання для
суспільного використання. Незважаючи на те, як структуровані національнийі архіви, їх необхідно уповноважувати на ключову роль у
повному керуванні записами й інформацією державних органів. Визначення завдань у законодавстві повинно бути зрозумілим і повним,
з переліком головних функцій для ілюстрації самого завдання, а не
для обмеження їхніх повноважень. Занадто детальне перерахування
специфічних функцій і обов’язків може обмежити розвиток архівів
при змінах у середовищі.
Щоб забезпечити створення, нагляд і збереженість адекватних,
надійних і автентичних документів і щоб уникнути дублювання в
процесі керування, Національний архів в першу чергу повинен брати
участь у плануванні, розробці політики і розвитку інфраструктури електронних записів і інформаційних систем, і в забезпеченні відповідних
правил і практик у діловодстві. Із збільшенням ступеня залежності від
електронних записів у процесі документації постанов і ведення ділових
операцій потреба у встановленні тісних зв’язків між Національним
архівом і авторами записів, менеджерами і користувачами стає як
ніколи нагальною. Співпраця або інтеграція діловодства й архівної
справи іноді здійснюється через реструктуризацію або збільшення
ролі Національного архіву, який стає управлінням Національного
архіву і отримує повноваження щодо записів упродовж всього їхнього
життєвого циклу.
Формальні повноваження для прийняття рішень щодо професійних
питань, які стосуються документів, необхідно надавати старшому спеціалісту, звичайно Державному архівісту, який діє в рамках конституційних обов’язків уряду в особі міністра або вище. До повноважень
Державного архівіста слід включити не лише питання отримання,
збереження, доступу і використання архівних документів, але ще
й створення і нагляду за відповідними, правильними і доступними
для використання записами в органах, що підпадають під дію законодавства.
Хоча законодавством не повинна визначатися внутрішня організація чи детальна адміністративна структура, важливо, щоб законодавство надавало право призначати голову Національного архіву
і визначало статутні обов’язки. Якщо це не суперечить законодавчій
базі, для забезпечення якісного управління архівами і записами, прийом
співробітників, їх навчання і підвищення, професійна компетентність
середніх і старших спеціалістів, відбір кадрів у Національному архіві
і тих, що працюють в державних установах, повинні регулюватися
певними правилами чи кадровими стандартами.
Приклади
Цілями і функціями Національного архіву Канади є зберігати
приватні і державні документи національного значення і сприяти доступу до них, бути постійним сховищем документів урядових установ
і міністерств та підтримувати архівну справу і архівістів (Канада,
Підпункт 4.1).
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Управління (Державне управління архівів) має такі функції:
(a) розвивати і сприяти раціональним і ефективним методам,
процедурам і системам створення, управління, накопичення, знищення,
збереження і використання державних документів,
(b) забезпечувати накопичення, збереження, управління і засоби
доступу до будь-якого документа, що знаходиться у власності Управління, згідно з цим Актом,
(c) консультуватися і навчати збереженню архівних джерел держави – державних чи приватних,
(d) документувати і описувати державний архів у його функціональному й адміністративному контексті,
(e) інші подібні функції надаються або накладаються згідно з цим
Актом чи іншим законом (Новий Південний Уельс, Стаття 66).
8. ВИМОГИ ЩОДО ОБОВ’ЯЗКІВ

Національний архів повинен займати ключову позицію в системі
державного управління, під опікою впливового міністра або вищих
посадових осіб, щоб керувати і контролювати діловодство та інформаційне управління у відомствах і установах.
Через те, що Національний архів відповідає за підбір і зберігання
відносно нових державних документів, а також відіграє основну роль
в управлінні поточними документами, закон повинен забезпечити
державному архіву ключову позицію в системі відомств і установ.
Національний архів повинен знаходитися під юрисдикцією впливового
міністра або вищих посадових осіб і мати відповідне керівництво, яке
б керувало і контролювало діловодство й інформаційне управління у
відомствах і установах. Законодавство повинно визначити рівень відповідальності у державній структурі, що надасть Національному архіву
можливість звертатися безпосередньо до голів інших відомств і установ.
Виведення архіву з уряду або визначення його як чисто культурної
установи буде небажаним, адже це призведе до невідповідного використання архіву в поточних програмах і процесі прийняття рішень
урядом.
Приклади
Архівіст Сполучених Штатів призначається Президентом за порадою і зі згоди Сенату (Федеральне Законодавство США, Стаття
2103).
Лорд-Канцлер призначає Хранителя Національного архіву, який
здійснює контроль над Національним архівом і документами, що містяться чи будуть міститись у ньому, узгоджуючи з Міністерством фінансів кількість працівників і умови роботи, призначає інших осіб на
службу у Національному архіві, які, на його думку їй відповідають
(Великобританія, Підпункт 2.1).
Державний архівіст Канади призначається Кабінетом Міністрів,
і отримує статус, заробітну платню і всі права голови міністерства
(Канада, Звід Законів, Глава 1 (Доповнення 3).
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9. КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ОРГАН
Для зміцнення зв’язків з урядом і приватними колами, що гарантуватиме відповідність Національного архіву суспільним потребам,
можливе створення консультативного органу.
Законом про надання надзвичайних повноважень необхідно дозволити архівним установам створювати консультативний орган, який
допомагатиме у зміцненні зв’язків з державними і приватними колами,
які безпосередньо зацікавлені у розвитку даної установи. Обов’язки
консультативного органу не повинні виходити за межі консультативних
повноважень – прямого свого обов’язку – і підзвітності архівної установи державі, частиною якої вона є. Роль консультативного органу –
гарантувати відповідність установи суспільству.
10. КООРДИНАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРХІВНОЇ СИСТЕМИ

Національному архіву слід відводити провідну роль серед архівних
установ у керівних органах і поза ними (державного і приватного
сектора), що сприятиме розвитку державної архівної системи чи
мережі.
Законодавство, що регулює національну архівну систему, повинно
враховувати державну структуру і рівень самоврядування, який мають органи влади держави. У деяких випадках може виникнути потреба у створенні координованої державної системи, в якій служби
Національного архіву пов’язані з різними рівнями уряду, місцевими
або муніципальними, і т. д. Також у законодавстві слід визначити
обов’язки, відведені Національному архіву, щодо управління архівними
операціями інших органів, що надає державному архіву можливість
відігравати провідну роль серед архівних установ у керівних органах і
поза ними (державного і приватного сектора). Це сприятиме розвитку
державної архівної системи чи мережі. За таких умов відповідна
стратегія допоможе зміцненню державної архівної системи.
Приклад
До обов’язків Генерального директора Національного архіву належить координація архівної діяльності на території Держави (Польща, Стаття 21).
11. ДІЛОВОДСТВО

Для забезпечення автентичності, цілісності й доступності для використання документів, архівне законодавство повинно зобов’язати
Національний архів розвивати, схвалювати і робити огляд рекомендованих і обов’язкових стандартів, правил адекватного і правильного
діловодства у відомствах і установах, а також перевіряти згідно з
обов’язковими вимогами процес управління документами – від їхнього
створення до остаточного розміщення.
Якість запису, незалежно від його фізичної форми, значно залежить
від того, як його зробили і зберігали в установі, де його створили. Для
забезпечення автентичності, цілісності і доступності для використання
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документів, архівне законодавство повинно зобов’язати Національний
архів розвивати, схвалювати і робити огляд рекомендованих і обов’язкових стандартів, правил адекватного і правильного діловодства та
інших функцій управління документами – від їхнього створення до
остаточного розміщення.
Унікальність електронних документів і властивих їм фізичних
властивостей є важливим фактором, що сприяє підтримці законодавством сказаного вище. Щоб забезпечити поточне зберігання і доступність електронних документів у часі, вимоги до функцій архівів повинні
корегуватися з вимогами до діловодства, навіть до власне створення цих
документів. Без відповідного управління і контролю за документами
на першому етапі їхнього життєвого циклу, неможливо гарантувати
їхню автентичність, надійність, доступність для використання і довговічність, а документи, що мають архівну цінність, буде складно ідентифікувати і захистити.
Здійснення Національним архівом консультацій і інструктажу може
виконуватися через інші центральні установи уряду, але роль Національного архіву в запровадженні стандартів і правил для архівів, що знаходяться в державних установах, повинна бути визнана законом.
Архівне законодавство повинно надавати Національному архіву право
інспектувати, інструктувати і звітувати стосовно створення, нагляду
і використання, зберігання і списання документів, які знаходяться у
державних установах, що гарантувало б їх відповідність обов’язковим
вимогам і правилам архівної справи. Корисно буде визначити роль і
обов’язки інших урядових установ чи органів.
Приклади
Директор керує дослідницькими роботами, розробляє і запроваджує
стандарти і процедури створення документів і діловодства, вибіркового
зберігання документів, визначення термінів списання документів,
захисту, безпеки і зберігання документів та їх передавання до документосховища або Національного архіву (Нігерія, Підрозділ 8.3).
Федеральний архів надає консультації федеральним органам, указаним у параграфі 1, стосовно управління їхніми архівами (Німеччина,
Підпункт 2.10).
Всі державні установи повинні створювати і зберігати відповідно
і у повному обсязі документи, які стосуються діяльності цієї установи.
Всі державні установи повинні запроваджувати і підтримувати програму діловодства цієї установи згідно із стандартами і нормативними
системами, які найкраще себе зарекомендували… (Новий Південний
Уельс, Стаття12 (1) і (2).
12. ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ І ЗБЕРІГАННЯ

В архівному законодавстві слід обумовити, що жоден публічний
акт не можна передавати, переміщувати, змінювати, видаляти чи знищувати без згоди Національного архіву. Необхідно визначити відповідну роль Національного архіву й урядових установ у процесі оцінки
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і відповідного розміщення документів, а також указати останню
інстанцію.
Всі архівні законодавства повинні визначати відповідну роль
Національного архіву і різних урядових установ у процесі оцінки і відповідного розміщення. Останнє означає не лише знищення документів,
але й передання їх (на зберігання і / чи у власність) і поза повноваження
уряду, міграцію, зміну і видалення. Законодавство повинно розкрити
цілі і формальні обов’язки зайнятих у процесі оцінки і розміщення та
визначити останню інстанцію у здійсненні цих функцій, які необхідно
покладати переважно на Національний архів або орган, що відповідає за
Національний архів. Архівне законодавство повинно чітко зобов’язати
всі установи, що створюють державні акти, не знищувати ці акти без
дозволу Національного архіву.
Приклади
Жоден документ, що знаходиться під контролем урядової установи,
і жоден урядовий акт не повинні знищуватись без дозволу Архівіста
(Канада, Підпункт 5.1).
Федеральний архів після консультацій із зацікавленою установою
приймає рішення щодо тривалої цінності документів для дослідницьких
робіт або розуміння історії Німеччини, щодо захисту законних інтересів
громадян чи надання інформації для законотворення, державного
управління або судочинства (Німеччина, Стаття 3).
Закон також може визначати окремі типи документів, які не повинні бути знищені, наприклад документи, що датуються від або до
певної дати.
13. ПЕРЕДАВАННЯ АРХІВІВ

Законодавство повинно вимагати від урядових установ і суспільних
організацій своєчасно і систематично передавати архівні документи
до Національного архіву чи компетентних установ, на які вказує
Національний архів. Національний архів може брати на себе обов’язки
щодо управління, контролю і збереження архівних документів
незалежно від місця їхнього зберігання.
Законодавство повинно вимагати від урядових установ і суспільних
організацій, що підпадають під його дію, передавати архівні документи
до Національного архіву чи компетентних установ, на які вказує архів.
Виключення із звичайного порядку передачі для певних установ чи
певних типів документів можуть бути зроблені з огляду на ціну, технології, постанови або довгострокові виробничі необхідності і т.д. з
обов’язкової згоди Національного архіву.
Систематична передача документів тривалої цінності до Національного архіву чи організацій, яких він призначує, повинна здійснюватись
згідно прийнятих термінів збереження і передачі документів, а також
методів і правил, встановлених архівом. Визначена законодавством
передача згідно тривалого періоду часу, встановленого після створення
документів, може бути не практичною через швидку еволюцію сфери
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створення і використання документів. Своєчасні передача і збереження
електронних документів стали надзвичайно важливими через вразливість носіїв, на яких такі документи зберігаються, і необхідність отримання компетентної інформації, яка дозволяє використовувати ці
документи.
Приклади
По закінченні терміну повноважень Президента, Архівіст Сполучених Штатів бере на себе відповідальність за захист, контроль,
збереження і доступ до президентських актів цього Президента (Федеральне законодавство США, Стаття 2203 f.1).
Після зникнення поточної необхідності у документах їх передають
до Федерального архіву… не пізніше ніж через десять років після
останнього доповнення документа. Особливі категорії документів
передаються відразу після складання чи підписання… Деталі передачі
регулюються інструкцією Федерального архіву (Федеральний закон
Швейцарії, Стаття 2).
Верховна рада архівів самостійно приймає рішення щодо передачі
Національному історичному архіву всіх документів, які мають історичну цінність і знаходяться у розпорядженні міністерств або інших державних установ (Єгипет, Стаття 5).
Далі, якщо певна установа припинила існування, і її функції не були
передані діючій установі, документацію недіючої установи необхідно
теж передати до Національного архіву. Законодавство може також
передбачити відповідне управління, контроль і збереження документів,
чия тривала цінність визначена Національним архівом, незалежно від
того, будуть чи не будуть вони передані до Національного архіву чи
до інших вказаних ним місць.
Приклад
Архівісту надається право періодично перевіряти будь-які публічні
акти, які на даний час перебувають у власності або під контролем будьякої урядової установи, і надавати інструкції стосовно їх безпечного
збереження і консультації стосовно ефективного й економного ведення
і управління, якщо він вважає це за потрібне (Острови Фіджі, Стаття 9).
14. УПОРЯДКУВАННЯ Й ОПИСУВАННЯ

Національному архіву необхідно виділити провідну роль у процесі
розвитку і поширення стандартів упорядкування і описування.
Національному архіву необхідно надати провідну роль у процесі
розвитку і поширення стандартів впорядкування й описування в управлінні архівами, незалежно від фізичного носія, для сприяння доступу до них і їх використання. Докладна інформація щодо вимог часто
наводиться у постановах, розпорядженнях чи у внутрішньому статуті.
Приклад
Національний архів може видавати постанови стосовно…описування архівів і інвентарів архівів … (Швеція, Стаття 11).
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15. ДОСТУП

Право доступу до публічних актів, при дотриманні передбачених
умов і винятків щодо захисту приватної інформації, авторського
права і державних таємниць, повинно надаватися переважно в
окремому законі. Обмеження доступу до документів не повинні бути
беззмінними. В особливих випадках компетентні органи можуть
надати право доступу до закритих матеріалів або змінити термін
їх секретності.
Право на вільний доступ до документів, при дотриманні передбачених умов, повинно гарантуватися законодавством, причому громадяни й іноземці можуть мати рівні права доступу. Бажано, щоб
доступ до офіційних документів, у тому числі до всіх архівів країни,
регулювався окремим законом або зводом правил. Якщо досягнення
подібної згоди неможливе, з метою внесення ясності і визначеності,
а також щоб переконатися, що жодного порушення права доступу не
відбулося, архівне законодавство повинно взяти до уваги закони про
доступ до інформації, захист приватної інформації, захист даних і
авторське право. Якщо архівне законодавство не порушує відповідних
норм інших законів, це означає, що норми архівного законодавства
мають вищу силу, якщо вони не будуть скасовані або не будуть прийняті спеціальні норми для уникнення цього результату.
Принципи доступу не стосуються власне місцезнаходження документу чи дати передачі документа до архіву. Умови для доступу до документів повинні бути однаковими, незалежно від того, чи це архіви, що
перебувають під наглядом у Національному архіві, або поточні документи, що перебувають під наглядом в урядових установах чи
органах.
Хоча у доступі може бути відмовлено у випадку, якщо архівні
документи знаходяться у поганому матеріальному стані, з міркувань
захисту національної безпеки, державних інтересів, приватного життя
або згідно окремої угоди з дарувальником, такі обмеження не повинні
бути незмінними. Законодавство повинно достроково дозволяти доступ
до документів, виходячи з часу їх публікації, використання часових
обмежень для особливих категорій документів чи певних умов використання інформації, що в них міститься. Термін секретності для різних
категорій архівів може бути різним.
В законодавстві також необхідно вказати той орган, який може
надавати виключне право доступу до закритих документів чи вирішувати питання щодо подовження строку секретності на більший період. Ці функції можна покласти на міністра, який відповідає за
діловодство і архіви, і/або на Державного архівіста. Ці повноваження
слід використовувати таким чином, щоб громадяни мали можливість
оскаржити його рішення. В законодавстві необхідно вказати той орган,
який може знімати обмеження згідно із законом. Закон про доступ
повинен розроблятися і виконуватися таким чином, щоб процеси
створення, збереження і використання документів не зупинялися.
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Архівне законодавство повинно визначити норми авторського права у документах, що знаходяться у Національному архіві, якщо подібні
норми не існують у законі про авторське право. Ці норми повинні
дозволяти архіву надавати документи для інспекції, видавати їх копії
для вивчення і досліджень, не порушуючи при цьому авторське право,
яким вони можуть бути захищенні.
Приклади
З метою сприяння вільному обміну думками і освіченості народу
кожен шведський громадянин має вільний доступ до офіційних документів. Право доступу до офіційних документів може бути обмежене
тільки, якщо обмеження необхідне з міркувань (виключення)…
(Швеція, Статті 1 і 2).
Всі службовці або органи, які відповідають за збирання або збереження архівів, дотримуються професійної таємниці стосовно всіх
документів, які за законом не можуть надаватися у використання громадськості (Франція, Стаття 2).
Документи, які були загальним надбанням до передачі у Федеральний архів, і надалі залишаються загальним надбанням (Федеральний Закон Швейцарії, Стаття 3).
16. ЗБЕРІГАННЯ

Законодавство повинно визнати за Національним архівом право
на відповідне зберігання і захист документів і архівів, забезпечуючи
його необхідними фінансуванням, обладнанням і умовами і дозволяючи
йому запроваджувати необхідні стандарти і видавати інструкції
урядовим і суспільним установам.
Зберігання повинно визначатися як одна з основних функцій Національного архіву у процесі зберігання, захисту архівів для забезпечення їхньої автентичності, надійності, доступності для використання
і довговічності. Швидке зростання кількості електронних документів
і їхня вразливість до змін і видалення роблять це завдання складним
як ніколи. Законодавство повинно визнати за Національним архівом
право на відповідне збереження і захист документів і архівів, забезпечуючи його необхідними фінансуванням, обладнанням і умовами,
дозволяючи йому запроваджувати необхідні стандарти і видавати
інструкції урядовим і суспільним установам, щоб захистити фізичну
й інтелектуальну збереженість документів у сховищі.
Оскільки право суб’єкта даних на внесення змін у дані гарантується
більшістю законів про захист даних, до архівного законодавство можна
включити положення, які б контролювали видалення чи блокування
персональних даних в архівних документах, чия автентичність повинна
зберегтися незалежно від того, чи інформація, що в них міститься,
підлягає перевірці.
Приклад
Якщо потерпілій особі стає відомо, що архівні документи містять
інформацію про нього або неї, яку він або вона вважають некоректною,
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він або вона може заявити про це, але не може виправити ці дані… Ноту
протесту додадуть до документів у відповідному пункті (Федеральний
Закон Швейцарії, Стаття 5).
На додаток, якщо закон про авторське право не дозволяє Національному архіву робити копії з захищеного авторським правом матеріалу
з метою збереження, відповідне положення потрібно включити до
архівного законодавства.
17. САНКЦІЇ

Закон повинен передбачити санкції стосовно тих, хто не дотримується основних принципів захисту і зберігання архівів.
Архівне законодавство або інші відповідні закони повинні передбачати санкції стосовно тих, хто не дотримується основних принципів
захисту і збереження архівів. В більшості архівних законодавств є
загальний пункт, який забороняє псування, спотворення, нищення,
переміщення зі сховища і т. д. державних архівів. Іноді право на визначення покарань залишають за відповідальними органами.
Приклад
Той, у чиї обов’язки входить власне зберігання архівних документів,
у випадку їх пошкодження чи знищення, підлягає покаранню у вигляді
позбавлення волі строком до трьох років (Польща, Стаття 52).
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КОНТРОВЕРСІЇ ДОВКОЛА ЮРИДИЧНИХ ПІДСТАВ
ДЛЯ ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
АРХІВНИХ ПРЕТЕНЗІЙ
Віденська конвенція щодо порядку успадкування державами державної власності, архівів і боргів була прийнята 8 квітня 1983 року на
міжнародній конференції ООН1. Таким чином завершився тривалий і
надзвичайно складний процес кодифікації міжнародного публічного
права у сфері державного правонаступництва2. Можна було очікувати,
що це стане поворотним пунктом у розв’язанні десятків міжнародних
претензій стосовно архівних документів. Комісія ООН з міжнародного
права, до якої входять найвидатніші науковці у цій сфері, провела глибокий аналіз практики, яку застосовують держави у даному напрямку,
і запропонувала відповідні правові норми, спираючись на досягнення
ЮНЕСКО і Міжнародної ради архівів.
Відправною точкою у роботі Комісії ООН з міжнародного права
щодо вищезгаданої кодифікації стали багатовікова традиція і міжнародна практика щодо прийняття норм міжнародного права, які
дотепер застосовувались до архівів. Згідно з принципом lex retro nоn
agit після набуття чинності вона застосовуватиметься до майбутніх
актів правонаступництва. З огляду на вищесказане, його значення
сприйнялося в основному як підтвердження поточних норм і практики
міжнародного права, якому таким чином надали суттєвих юридичних
повноважень.
Однак невдовзі проти висновків Комісії міжнародного права різко
виступив Секретаріат Міжнародної ради архівів. Міністр закордонних
справ Франції попросив міжнародну професійну організацію архівістів
дати свою оцінку Віденській конвенції 1983 року. Так з’явився один з
найвидатніших документів в історії МРА – лист її Генерального секретаря від 24 січня 1984 року до всіх країн-членів, в якому приводиться
оцінка згаданої Конвенції3. Професор Марко Моцаті спирався на цей
документ, аналізуючи французько-алжирський архівний спір, і заявив,
що професійна порада МРA стосовно цього питання була спритним
ходом французького уряду з метою позбавити Алжир його суттєвої переваги – тобто Віденської конвенції 1983 року4. На це дуже сміливе
звинувачення відповів доктор Шарль Кечкемет, колишній Генеральний
секретар МРА5. Ніхто не піддає сумнівам причини, що призвели до
оголошення оцінки з боку МРA, представленої групою, до якої входили: Леопольд Ауер (Австрія – представник МРА на Конференції
© Владислав Стемпняк, 2004
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ООН, де була прийнята ця Конвенція), Екхардт Г. Франц (секретар
CITRA), Оскар Гоє (колишній президент МРА), Шарль Кечкеметі
(Генеральний секретар МРА), Ерік Кетелаар, Еверт ван Лаар і Пітер
Велейн (представники дослідницьких комітетів МРА).
Оцінка Віденської конвенції ООН 1983 року, сформульована
вищезгаданими особами як “професійна порада”, була на диво одностайною: текст Конвенції не забезпечує міцної бази для вирішення проблем успадкування архівів державами. Тому члени експертної групи
заявили, що держави, зацікавлені у цих питаннях, повинні йти шляхом
накресленим у доповіді Генерального директора ЮНЕСКО, представленим на ХХ сесії цієї організації у 1978 році6.
Хоча рекомендації ЮНЕСКО 1978 року видавалися кілька разів,
у працях з цієї теми їм жодного разу не було дано професійної оцінки. Вони базувалися на основі всестороннього дослідження, яке
стало результатом співпраці між ЮНЕСКО та МРА, і були написані
переважно Ш. Кечкеметі7. Цей документ був підготовлений під час
роботи МРА по цих проблемах, а також згідно з їх значенням, яка часто
перепліталася з роботою ООН та ЮНЕСКО. Доповідь Генерального
директора ЮНЕСКО від 28 серпня 1978 року за своїм характером є
чисто професійним документом, який представляє принципи архівної
науки у напрямку повернення архівних документів на міжнародному
рівні. Відправним пунктом для розроблення принципів міжнародного
розподілу архівних документів стало визнання того факту, що вони
прямо пов’язані із суверенітетом держави, яка виступає однією зі
сторін у справі архівних претензій. Таким чином, проблеми стосовно
власності і передачі архівних документів на міжнародному рівні мають
юридичний характер і повинні вирішуватися шляхом переговорів і
міжнародних угод, спираючись на норми міжнародного суспільного
права у питанні державного успадкування. Також береться до уваги
статус архівних документів, що визначається законодавством кожної
держави, які виступають учасниками процесу претензії, а до держав, які
звільнилися від колоніальної залежності, застосовується ретроактивний
принцип суверенітету. Ретроактивний принцип суверенітету застосувався через відсутність достатньої кількості прецедентів для висування
претензій стосовно розподілу архівних документів між колишніми колоніальними державами і новими державами з метою визначення
принципів поведінки.
На думку ЮНЕСКО, з проблемою виникнення архівних претензій
пов’язані такі ситуації, які й визначають даний набір рекомендацій:
a. зміна суверенітету на даній території, не пов’язана із заснуванням
нової держави;
b. передавання архівних матеріалів під час війни або окупації;
c. заснування нових держав у результаті поділу інших;
d. падіння колоніальної системи.
Рекомендації стосовно розподілу архівних документів під час висування претензій спрямовані передусім на повне дотримання принципу
походження, що розглядається як гарантія цілісності архівного фонду,
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згідно з яким архівні документи, створені певним адміністративним
органом, повинні зберігатися як неподільні одиниці, залишаючись у
розпорядженні цього органу чи його правонаступника. Винятки з вищезгаданого принципу робляться лише з огляду на принцип функціональної значущості, який в працях з цієї тематики часто називають
принципом територіальної значущості. У цьому випадку функціональна
значущість означає зобов’язання передати державі-правонаступниці
архівні матеріали, необхідні відповідному органу на даній території для
виконання адміністративних цілей. Очевидно, що автори цієї концепції
допускали можливість її застосування лише у виняткових випадках.
Велику цікавість представляє концепція спільної архівної спадщини, висунута в рекомендаціях Генерального директора ЮНЕСКО.
У ситуації, коли, через територіальні зміни між державами, на архівні активи або на більшість архівних документів, створених адміністративними органами, претендують дві чи більше держав, і ці
документи не можуть бути розподілені, поки не зменшиться їх юридична,
адміністративна й історична цінність, єдино правильним рішенням
може бути вищезгадана пропозиція щодо спільної спадщини. Завдяки
цій пропозиції, певний архівний фонд або архівні активи залишаються
на території однієї з держав як єдине ціле, виконуючи свою функцію
архівної спадщини. Ця держава бере на себе обов’язок керувати і
захищати ці матеріали, а її права на зміст цих документівбудуть такими
ж, як і у решти держав, що на них претендують.
В рекомендаціях 1978 року є ще один суттєвий висновок щодо
права історичної спадкоємності країн, який виходить за межі питання
міжнародного розподілу архівних матеріалів і стосується їх корисності
для міжнародних відносин. Цей висновок базується на твердженні,
що будь-яка національна спільнота має право на збереження своєї
індивідуальності, що склалася як результат історичного процесу, і
міжнародна солідарність вимагає підтримувати країни в їхньому прагненні встановити історичну правду.
Генеральний директор ЮНЕСКО, висловлюючи свою думку, заявив, що головною умовою для успішного врегулювання міжнародних
претензій відповідно до вищезгаданих рекомендацій є широка міжнародна співпраця, основана на взаєморозумінні, дотриманні правових
норм і моральних принципів.
Комісія ООН з міжнародного права включила механізми, викладені
у вищезгаданому документі ЮНЕСКО, окрім концепції спільної спадщини, у проект Конвенції, розробленої даною комісією і ухваленої на
Віденській конференції у 1983 році8. Зважаючи на все вищесказане,
якими були причини такої очевидної “дискваліфікації” Віденської
конвенції 1983 року групою експертів МРА? Невже це було зроблено,
як заявив професор Моцаті, в інтересах держави-члена МРА чи інших
держав або, можливо, з певних суттєвих причин?
Заперечення експертів базувалося на тому, що на Віденській конференції держави керувалися більше політичними міркуваннями, ніж
здоровим глуздом, і таким чином було прийнято хибні положення.
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Таке твердження стосувалося кількох питань. Першим була Стаття
28 даної Конвенції, що стосується нових незалежних держав, в якій
було пропущено питання переваги двосторонньої (багатосторонньої)
угоди між державами для вирішення питання цього типу державного
успадкування. Наприклад, варто навести цитату з положення Статті
27.1, яке стосується цього питання (тип успадкування: передання
частини території держави): “...Якщо держава відводить частину своєї
території іншій державі, передання державних архівних матеріалів
від держави-попередниці до держави-правонаступниці регулюється
відповідно до угоди, укладеної між цими державами”9. У Статті 28,
яка стосується нових незалежних держав, цей процес вирішення не
вказується, а наводяться особливі норми, яких повинні чітко дотримуватися держави, що підписали дану Конвенцію. На думку експертів,
“такий підхід ігнорує саму природу архівів, так само як і логічне
обґрунтування міжнародної Конвенції щодо порядку успадкування
державами архівів”10.
Ця заява знаходить своє підтвердження у визнанні того факту,
що кожна держава, яка бере участь у вирішенні подібних претензій,
беручи на себе зобов’язання на міжнародній арені, повинна при цьому
враховувати норми свого державного законодавства. Тому було б
доречно підтримати перевагу двосторонньої (багатосторонньої) угоди і
щодо нових незалежних держав. У 1983 році це було неможливо через
відносини між колишніми колоніями і колоніальними державами. Нові
незалежні держави мали сумніви щодо ефективності відстоювання своїх
прав шляхом двосторонніх переговорів. Тому, на превеликий жаль,
колишні колоніальні держави не змогли забезпечити умови для ведення
конструктивних діалогів з державами, які вони колись поневолили. Ми
не дотримуємося думки, що є необхідність визначати, кого з учасників
діалогу потрібно вважати потерпілою стороною в результаті колонізації
і, таким чином, надати їй право, принаймні, на часткову компенсацію.
Щоб правильно оцінити ситуацію, яка мала місце у Відні, необхідно
у доступній формі представити принципи політики колоніальних
держав щодо нових незалежних держав, що, безперечно, виходить за
межі даної теми. На завершення до вищесказаного треба зауважити,
що позицію експертів щодо нехтування у Статті 28 принципу переваги
двосторонньої угоди слід вважати обґрунтованою і переконливою.
Однак, при цьому необхідно відмежуватися від думки, що ця Стаття,
замість того, щоб зменшити розбіжності у питаннях, які стосуються
архівів, натомість збільшує кількість подібних розбіжностей і претензій. А це неодмінно станеться, тому що колишні колоніальні
держави і нові незалежні держави, які, можливо, задоволені обміном
або переданням копій документів відповідно до двосторонньої угоди, згідно зі Статтею 28 повинні передавати оригінали. Сказане потребує подальших пояснень. Відповідно до Статті 28, параграфу 1,
архівні документи, які стосуються суверенітету нової незалежної
держави, необхідно передати цій державі у формі оригіналу (тобто
згідно з рекомендаціями ЮНЕСКО 1978 року, наведеними у статті,
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що стосується функціональної значущості), в той час як у параграфі
2 зазначається: “Передання або відповідна репродукція державних
архівних документів держави-попередниці, не вказані у параграфі 1,
які мають матеріальну цінність для держави-правонаступниці, регулюються шляхом укладання угоди між державою-попередницею і новою
незалежною державою, що обумовлює право кожної з них необмежено
користуватися архівними документами держави-попередниці”11.
На підтвердження своєї позиції група експертів також посилається
на інформацію щодо “відповідного”, на їхню думку, трактування Конвенції, в головній статті якої, в частині, що стосується державних
архівних документів, повинно міститись положення щодо переваги
двосторонньої чи багатосторонньої угоди, а у наступних статтях надаватися більш детальна інформація щодо додаткових принципів і
критеріїв, указаних в Конвенції12.
Вони погодилися, що слід передавати ті архівні документи, які
були необхідні державі-попередниці для керування територією, як
і зазначається у Віденській конвенції щодо всіх типів державного
правонаступництва, але забезпечуючи передання будь-яких інших
архівних документів, які виключно або головним чином стосуються
території держави-правонаступниці. Причина такого заперечення
полягає в тому, що принцип пертиненції є несумісним з рекомендаціями
ЮНЕСКО і принципом провенієнції. Пояснення такої позиції полягає
у твердженні, що проблема власності вирішується саме згідно з походженням документа, а не його змістом. Запропоноване робочою групою визначення, однак, не заперечує положення, приведеного у
Конвенції, а намагається точніше його сформулювати: “та частина
державного архіву держави-попередниці, створена шляхом передання
органів виконавчої влади і установ, що виключно або головним чином відповідають за справи на території, яка належить державіправонаступниці”. У цьому положенні визнається сила ключового
принципу функціональної значущості (відповідно до рекомендацій
ЮНЕСКО) і наводиться обґрунтована поправка щодо тексту Конвенції,
в якому мова йде про державні архіви.
Однак абсолютною новацією рекомендацій ЮНЕСКО є вимога
включити у вищезгадане положення архівні наслідки переміщення
населення: “...у випадку, коли у процесі зміни суверенітету значна
частина населення залишає територію держави-правонаступниці, цей
факт береться до уваги під час переговорів по державному правонаступництву стосовно архівів”.
Архівна наука багато років була проти такого підходу відносно
архівів Німеччини. Однак, поки що тема архівних наслідків переміщення
населення не порушувалась у працях міжнародних органів і установ.
За таких обставин у декого може скластися враження, що експертною
оцінкою МРА скористалися, щоб провести міжнародні зв’язки через
“чорний хід” – теза німців щодо необхідності розглядати наслідки
масових переміщень під час прийняття рішень стосовно державного
успадкування архівів13. Інша думка щодо цього типу архівів полягає
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в тому, що до їх визначення, якщо сторони не погодяться на іншому,
не входять документи, створені військовою окупаційною владою. Це
підтверджує “прихильність” експертів до тези німців. До цієї думки
авторам оцінки довелося ставитись дуже обережно – адже необхідно
було вирізняти документи військових частин, які в умовах війни
змушені бути досить мобільними, від документів окупаційної адміністрації, які тісно пов’язані з даною територією.
Інша категорія архівів, згадана в архівних статтях Віденської конвенції, – це ті, що належать до території. Формулювання, застосоване до
цієї категорії Комісією ООН з міжнародного права, на думку експертів,
було не досить точним. Експерти запропонували більш докладне і
точне формулювання: “архіви, створені в межах певної території до
того, як вона стала залежною від держави-попередниці, і згодом стали
частиною державних архівів держави-попередниці, які зберігалися
на місці або були перевезені з цієї території і передані на зберігання
до відповідних установ (архівів, бібліотек, музеїв), що розміщалися в
межах території держави-попередниці”14.
Щодо невдалої ініціативи швейцарської делегації, яка намагалася
включити до тексту Віденської конвенції статтю про спільну спадщину,
експерти підтвердили виправданість застосування такого заходу в
процесі міжнародних відносин за умови, коли всі сторони мають
рівні права на певні архівні документи, і будь-який їхній розподіл
матиме згубні наслідки. На їхню думку, стаття про спільну спадщину
гарантуватиме права й обов’язки стосовно архівів тим державам, які
на базі відповідної угоди оголосили їх спільною спадщиною15.
Група експертів не зробила жодних зауважень до статей 21, 23,
24 і 26 даної Конвенції. Щодо Статті 25 (Підтримка цілісності фондів
державних архівів), то в ній було знайдено очевидну помилку в перекладі англійською такої фрази: Sauvegarde de Uintegrite des fonds
d’archives d’Etat16. Однак, не було зроблено жодних зауважень до
Статті 27, параграфи 3–5, Статті 28, параграфи 3–7, Статті 29, Статті
30, параграфи 2–5, Статті 31, параграфи 2–5. Вони майже повністю
стосуються доступності і надання копій архівних матеріалів у процесі
державного успадкування. Вищесказане також вказує на напрям роботи МРА, якому надала перевагу група експертів, стосовно питань
урегулювання міжнародних архівних претензій.
Можливо, дехто зважить на незначущість оцінки окремих пунктів
Віденської конвенції або її частин, називаючи їх прийнятними чи
неприйнятними. З якої причини було визнано неприйнятним параграф 1 Статті 27 (Передання частини території держави), де сказано: “Якщо одна держава відводить частину своєї території іншій
державі, передання державних архівів держави-попередниці державіправонаступниці регулюється відповідно до угоди, укладеної між цими
державами”17, якщо це співпадає з прагненнями авторів експертної
оцінки до визнання переваги двосторонньої угоди?
Висловлюючи думку щодо цієї Статті, варто нагадати, що її ухвалили майже анонімно – лише з одним голосом проти – на Конференції
ООН у Відні в 1983 році18. Тут складається враження, що причиною
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теперішньої критики, в першу чергу, стало невключення до Статті питань, що пов’язані переміщенням населення з території за умови її передавання. Ця проблема не порушувалася на Віденській конференції
ООН у 1983 році, а раніше Комісія з міжнародного права визнала, що
переміщення населення не вимагає внесення жодних змін до норм
міжнародного права, які стосуються успадкування архівних документів19. Таким чином, ініціативою міністра закордонних справ Франції
скористалися, щоб порушити цю проблему, як і проблему документів,
створених військовими окупаційними силами, яка за звичайних умов
міжнародного публічного права не могла бути вирішеною. На жаль,
це підтверджує характер представленого тут документа, що був опублікований від імені МРА.
Згідно з Ш. Кечкеметі, наприкінці березня чи на початку квітня 1984
року20 стало очевидно, що Віденська конвенція 1983 року втратила свою
чинність – факт, з яким змирилися юристи і політики і з яким досі не
згодні архівісти. Відповідно до Статті 50 даної Конвенції, вона вступає
в силу на тридцятий день після подачі п’ятнадцятого ратифікаційного
документа або документа вступу. До сьогодні це зробили 10 держав
(Алжир, Аргентина, Хорватія, Єгипет, Естонія, Грузія, Югославія, Нігер, Перу і Україна). Цей процес іде дуже повільно, і викликано це не
лише причинами, пов’язаними з успадкуванням архівних матеріалів.
Конвенція рівною мірою стосується державної власності і боргів, таким чином вступаючи у сферу загальної кодифікації правових питань,
пов’язаних з державним успадкуванням. Першим правовим актом у
цій сфері стала Віденська конвенція щодо порядку державного успадкування на основі договорів21, яка зіштовхнулася зі схожими
проблемами. Однак, говорити, що Віденська конвенція 1983 року не
зможе набути сили, передчасно і небезпечно.
Керівники міжнародної професійної організації архівістів, серед
членів якої переважають країни, що постраждали внаслідок історичних
процесів, включаючи і нові незалежні держави, знали про значущість
рішення, прийнятого стосовно експертної оцінки даної Конвенції. Це
могло зруйнувати кодифікацію міжнародного публічного права, розробленого ООН щодо державного успадкування на основі фактів, а не
договорів. Тому це повинно було призвести до збільшення активності
МРА у сфері, що обговорюється. Ці проблеми обговорювалися на
Міжнародних конференціях Круглого столу архівів, що проводилися
у 1994 і 1995 рр. у Салоніках і Вашингтоні22. Ці конференції, однак,
не дали жодного ефекту і не внесли пропозицій, які б допомогли вирішити ключове питання стосовно запровадження особливих правил
і принципів, прийнятних для держав – членів сучасної міжнародної
спільноти. Крім цього, багато презентацій, проведених у рамках CITRA, не наблизили нас до розв’язання непорозуміння, яке виникло
після прийняття Віденської конвенції щодо порядку успадкування
державами державної власності, боргів і архівів.
Підтвердженням вищесказаного є останній документ, ухвалений
МРА на зборах Виконавчого комітету 10–13 квітня 1995 року у Гуанч-
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жоу (Китай). Цей документ (Меморандум) має назву: “Позиція архівної
спільноти щодо врегулювання спірних претензій”. З формальної точки
зору цей документ слід розглядати як такий, що представляє поточну
формальну позицію МРА щодо питань, пов’язаних з архівними претензіями. На мою думку, комітету з правових питань слід ставитись
до цього документа з особливою обережністю, адже його метою є не
лише підбиття підсумків у цій сфері, але й визначення напрямків для
подальших дій. Кілька пунктів цього документа вимагають критичних
зауважень. По-перше, можна не погодитися з думкою, що архівні претензії були достатньо врегульовані до початку Другої світової війни,
тоді як згодом ігнорування існуючих принципів і методів розширилося
до надзвичайних масштабів. Хоча Виконавчий комітет МРA закликає
до повернення до традиційних методів урегулювання претензій, він,
власне, сам суттєво ускладнює ситуацію, ратуючи за ідеї, що є несумісними з основним принципом функціонування міжнародної спільноти, тобто з верховенством міжнародного публічного права над
законодавством окремої держави. З огляду на вищесказане, спроба
нав’язати принцип невід’ємності права на володіння державними
архівами за умовами державного успадкування і без згоди держави,
яка створила ці документи, пробуджує тверде заперечення. У висновку Виконавчого комітету сказано: “Національні законодавства
погоджуються зі статусом державних архівів як невід’ємної і невіддільної суспільної власності. Передання державних архівів у власність, особливо у випадку державного успадкування, може, таким
чином, відбуватися лише згідно із законодавчим актом держави,
яка їх створила”. Можна припустити, що ця умова, яка суперечить
міжнародному публічному праву, просто є результатом непорозуміння
через недостатню компетентність органу, який її ухвалив. Однак, у
цьому випадку ми маємо справу з намаганнями максимально скоротити передання оригінальних архівних документів у міжнародних
відносинах, а натомість передавати копії і забезпечувати загальний
доступ до документів всім зацікавленим сторонам, впроваджуючи
концепцію спільної спадщини.
Також потрібно звернути увагу на суттєві помилки в оцінці процесу повернення архівних документів після Другої світової війни,
якого, як стверджувалося, не було! Це ще один приклад ігнорування
історичних фактів або пристосування їх для того, щоб довести головну
тезу, а саме – що передача оригінальних архівних документів під час
врегулювання міжнародних претензій є анахронічним і шкідливим.
Перш за все, дехто може не погодитися з твердженням, що відсутність
мирного договору з Німеччиною після Другої світової війни була однією
з причин подібного стану речей. Низка рішень, прийнятих органами,
які здійснювали верховну владу в державі після її беззастережної капітуляції і провели широкі заходи, направлені на повернення архівів
до пограбованих держав або передавали архівні матеріали сусіднім,
згідно з новими німецькими кордонами, державам, суперечать цьому
твердженню. Юридичні підстави для діяльності влади союзників авто-
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матично стали частиною національного законодавства обох німецьких
держав після 1948 року.
Не можна також виключати можливість, що позиція Виконавчого
комітету, оголошена у 1995 році, стала поштовхом для прийняття рішень, які мали на меті поставити виконання міжнародних зобов’язань
щодо передання архівних документів у залежність від національного
права. Доказом цього може бути прийнятий 15 квітня 1997 року парламентом Російської Федерації закон щодо культурних цінностей,
перевезених до СРСР внаслідок Другої світової війни і які зараз знаходяться на території Російської Федерації23. Міжнародна спільнота
була змушена визнати важливість мотивування такого рішення, згідно
з яким національне право однієї країни визначало масштаби і терміни
передавання культурних цінностей у міжнародних відносинах. У
1999 році Конституційний Суд Російської Федерації значною мірою
пом’якшив положення цього юридичного акта російського парламенту,
які були найбільш суперечливими до міжнародного публічного права,
хоча це й досі лишається дуже серйозним прецедентом.
За таких умов нам слід з належною увагою розглянути ту частину
Меморандуму Гуанчжоу, в якій Виконавчий комітет оголосив про
протидію існуючій ситуації стосовно необхідності застосовувати
традиційні методи врегулювання архівних претензій під час ведення
переговорів і про прийняття активних дій, спрямованих на ухвалення
нової міжнародної конвенції. Тому CLM доведеться взяти на себе дуже
важливі обов’язки по підготовці пропозицій щодо конкретних рішень.
Перша пропозиція повинна стосуватись опису традиційних практик
держав у врегулюванні міжнародних архівних претензій. Дозвольте
мені представити таку пропозицію з цього питання:
Принципи міжнародного правового захисту архівних документів
формувалися впродовж століть. Проблема архівів у міжнародних відносинах належить до категорії питань, пов’язаних із суспільною власністю, і, як виявляється, вона виникає у договорах, які загалом стосуються територіальних змін. Тому проблеми архівів були включені
до сфери політичних рішень стосовно змін суверенітету на даній території, які прямо пов’язані з проблемою державного успадкування.
Завдяки складності цих проблем, а з іншого боку – їх практичному
значенню, теорія державного успадкування стала одним з основних
питань міжнародного публічного права. Щодо проблем державного
успадкування, про які йшлося у цій доповіді, то, згідно з основним
принципом, все, що знаходиться на території держави, поділяє її долю
(Quod est in territorio, es etiam de territorio). Державна власність повністю
поділяє долю території, а отже – переходить правонаступникам.
Практика врегулювання проблем, пов’язаних з міжнародним
успадкуванням архівних документів на основі договорів, яка бере
свій початок у середньовічній Європі, мала дуже суттєвий вплив на
розвиток цього принципу. Пункти щодо архівів, внесені у договори
окремо від рішень по міжнародному розподілу архівних документів,
часто пов’язані з переданням архівів у разі пограбування чи різних
типів передавання.
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Захист архівних матеріалів в умовах військових конфліктів суттєво
перевищує час привілейованого ставлення до інших типів рухомого
майна, включаючи культурні цінності. Привілейоване ставлення до
архівних матеріалів поступово поширилося на інші культурні цінності,
особливо у XIX столітті, включаючи визнання принципу територіальної
превенієнції культурних цінностей – звісно, в першу чергу архівів.
Правовий захист культурних цінностей в умовах збройних конфліктів став інститутом міжнародного публічного права в результаті
кодифікації права війни. Тут для нас цікавою є декларація, до якої,
між іншим, був включений захист культурних цінностей, прийнята
на міжнародній конференції 27 серпня 1874 року в Брюсселі, яка ініціювала цей процес кодифікації. Стаття 8 декларації рекомендує
однакове ставлення як до культурних цінностей, так і до приватної
власності, тобто на привілейованій основі. Знищення, захоплення чи
осквернення таких цінностей повинні каратися. Щоб створити відповідні умови для захисту культурних цінностей, вони повинні бути
відповідно позначені ще у мирний час, а головне – не повинні використовуватися для військових цілей.
Рішення, запропоновані Брюссельською декларацією, згодом
були включені до конвенцій, що були ухвалені у 1899 та 1907 роках
у Гаазі. Результатом роботи другої конференції стало написання
дванадцяти конвенцій, в яких повторювались і розвивались резолюції
першої. Ці дванадцять конвенцій стали основним і найбільш повним
зібранням законів війни. Найважливіша конвенція серед підписаних
у Гаазі в 1907 році стосувалася законів і практик сухопутної війни
(так звана Четверта гаазька конвенція). У Статті 56 в “Нормах щодо
законів і практики сухопутної війни” – невід’ємної частини цієї
конвенції – сказано: “Власність общин, церкви, соціальних, освітніх,
наукових мистецьких установ, хоча й належить державі, має статус
приватної власності. Будь-яке захоплення, знищення чи навмисне
осквернення таких установ, історичних пам’яток, витворів мистецтва
і науки забороняються і караються”. Статті 27 і 46 Норм забезпечують
недоторканість “святилищ, будинків, що використовуються в цілях
науки, мистецтва і соціального захисту, історичних пам’яток” під час
військових операцій і обумовлюють, що “Приватна власність не є
предметом конфіскації”.
Положення щодо захисту культурних цінностей в умовах військових конфліктів, аналогічні за змістом Статті 56 Виконавчих норм
четвертої Гаазької конвенції, були включені до дев’ятої Гаазької конвенції 1907 року і стосувалися артилерійських обстрілів військовоморськими силами під час війни (Стаття 5). Ці гаазькі конвенції стали
основою правового захисту культурних цінностей під час двох світових війн. Досвід цих війн – в першу чергу, масштаби пограбувань
і нищень, здійснених німцями в 1939–1945 роках в окупованих ними
країнах Європи – допоміг у розгляді проблем правового захисту культурних цінностей у військових конфліктах з метою продовження і
вдосконалення процесу кодифікування. Гаазька конвенція про захист
культурних цінностей у разі військового конфлікту, з виконавчими
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нормами і угодою щодо проблем реституції, стала результатом цього
процесу. Ця Конвенція була детально розроблена під егідою ЮНЕСКО
і підписана 14 травня 1954 року.
Дана Конвенція, з усіма відповідними юридичними актами, доповнює обов’язкові правові норми, що містяться, в першу чергу, у гаазьких
конвенціях 1899 і 1907 років, поки її не буде доповнено і прийнято
багатьма державами. Одним з найбільш значущих її положень є визначення культурних цінностей. До культурних цінностей, незалежно
від їх походження і власника, серед інших були включені важливі
зібрання архівних документів і архівосховища (архіви). Вищезгадані
терміни слід розуміти як архівні активи і будівлі, в яких вони зберігаються (Стаття 1).
У рамках міжнародного правового захисту культурних цінностей,
відповідно до Статті 2 Гаазької конвенції 1954 року, держави, які ними
володіють, забезпечують їм необхідну опіку і захист з боку держави,
що слідкує за ними, під час військового конфлікту. Більш детальна
інформація щодо такого захисту знаходиться в юридичних положеннях
статей 3, 4 і 523.
Загалом, вищезгадана Конвенція підтверджує принцип територіальної значущості культурних цінностей, надаючи йому статусу правової
норми у міжнародному публічному законодавстві. У Конвенції навіть
передбачаються карні санкції у разі порушення цієї норми.
Гаазька конвенція 1954 року загалом вважалася юридичним актом,
надзвичайно важливим для міжнародного правового захисту культурних цінностей. Вона також мала визначний плив на правові норми
стосовно обговорених у цій доповіді питань, що були розвинуті після
її прийняття. У цьому напрямку процес кодифікації міжнародного
публічного права досяг таких розмірів, що можна впевнено говорити
про факт існування міжнародного культурного права.
Правові норми, підготовлені після 1954 року в рамках кодифікації
цього права, включають такі документи: I і II Додаткові протоколи
до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року про захист жертв
війни і конвенція щодо заходів з метою заборони і попередження
нелегального перевезення, вивезення і передання прав на володіння
культурними цінностями, прийнята 14 листопада 1970 року. Ще
одним юридичним актом, який розширює правовий захист культурних
цінностей в умовах мирного часу, є конвенція про захист всесвітньої
культурної і природної спадщини, прийнята 21 листопада 1972 року. У
цих юридичних актах, відповідно до положень преамбули до Гаазької
конвенції 1954 року, відправним пунктом вважається те, що “будь-яка
шкода, завдана культурним цінностям, незалежно від того, якій державі
вони належать, є втратою культурної спадщини всього людства, адже
всі нації беруть участь у розвитку всесвітньої культури”. Паризька
конвенція 1970 року стосується міжнародної співпраці між державами
в умовах мирного часу із захисту культурних цінностей. Її авторам
слід було знати, що подібна співпраця повинна захищати культурне
надбання усіх держав.
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Правові установи з міжнародного захисту культурних цінностей
не застосовують всіх засобів цього захисту стосовно архівних документів, тому що вони, окрім властивостей, що підпадають під визначення “культурні цінності”, мають багато інших функцій, що
визначає специфіку правових норм, які до них застосовуються. Довготривалі практики врегулювання архівних спорів, що виникають
через територіальні зміни між державами, на основі договорів досить
давно дозволили визначити принципи їх урегулювання – стосовно
ситуації, що склалася в XVII столітті по всій Європі, а ще раніше – у
польській договірній практиці, коли сторони дотримувалися принципу
передання території разом з усіма архівними документами, що стосувалися цієї території. Однак, окрім рішення про повернення всіх
архівних матеріалів, що стосувалися цієї території, одночасно з’явився ще один пункт. Він дозволяє залишати архівні документи – як
і інше рухоме майно – у тих місцях, де вони знаходилися на момент
підписання договору. З того часу в договорах застосовувались обидва
ці рішення. Принцип територіальної значущості був розроблений на
основі договорів про усунення подібних спорів. При застосуванні
цього принципу на практиці доля архівних документів, що були
створені і зберігалися на території, яка змінювала свою державну
приналежність, сумнівів не викликала. Архівні документи поділяли
долю цієї території – quod est in territorio, est etiam de territorio. Однак
архівні активи держави-правонаступниці й канцелярії її установ, в
першу чергу центральних, включають в себе архівні матеріали, створені в результаті управління цією територію. Ці архівні документи
також часто надавалися державі-правонаступниці. У наш час в рамках
визначення принципу функціональної значущості такий підхід був би
прийнятним.
Принцип територіальної значущості архівних матеріалів завжди
використовувався на користь держав-переможниць. Після 1918 року в Європі відбулися величезні зміни стосовно змісту архівних активів багатьох держав. Держави-переможниці, які зазнали великих
територіальних втрат, відкидали принцип територіальної значущості
архівних документів як обов’язковий у вирішенні проблем їх успадкування у міжнародних відносинах.
З цією метою вони посилалися на принцип неподільності архівного
фонду (принцип походження), який застосовувався в архівній науці в
Європі з середини XIX століття, а особливо з 1910 року. Прихильники
принципу територіальної значущості архівних документів, який дозволяв державам будувати основу власної державності практично з нуля,
оптимально організовувати суспільне і культурне життя, висловлювали
своє ставлення до цього принципу, як правильно висловився Йозеф
Пачковскі, таким чином: “принцип походження визначає процес
систематизації документів у кордонах даної держави і зазвичай у межах
певних архівів і поза цими кордонами не застосовується [...]”24.
Основуючись на вищевказаних дослідженнях, стало можливим
визначити, що com-munis opinio doctorum juris стосовно теми, що нас
цікавить, зводиться до таких тверджень:

АРХІВИ УКРАЇНИ, 2004–3

85

– офіційні документи, що зберігаються в архівах, належать території, якої вони стосуються;
– в разі зміни державних кордонів архівні матеріали поділяють
долю свого місцезнаходження, а держава, яка володіє цим місцем, стає
власником цих архівних матеріалів. Документи, що стосуються територій по той самий бік кордону, є власністю держави, якій ці території належать і яка успадковує ці архівні матеріали незалежно від
місцезнаходження архівів, в якому вони зберігаються. Документи, що
стосуються територій по обидва боки кордону, знаходяться у власності
держави, на чиїй території знаходяться архіви. За таких обставин сусідня держава має необмежене право на використання цих архівних
матеріалів. Іноді спільне володіння документами є обумовленим.
Також існує можливість їх передання до сусідньої держави, якщо вони
більшою мірою стосуються території цієї держави, ніж держави, на
чиїй території знаходяться архіви;
– повернення архівних матеріалів, вивезених у минулому з території, яка є об’єктом успадкування, є абсолютно обов’язковим;
– документи потрібно повернути правонаступнику незалежно від
причини, на основі якої їх вилучили, якщо відоме їхнє походження;
– час, що минув з моменту надання у власність архівних матеріалів,
не має жодного практичного значення і, крім цього, не впливає на
передання права власності;
– до архівних наслідків територіальних змін між державами також належать відокремлення і передання документів центральної
влади (державних установ), які стосуються виключно території, що
є об’єктом успадкування (введення хронологічних обмежень щодо
поділу документів центральної влади є частим явищем). Документи
цього типу є частиною архівних фондів даної території незалежно від
місця діяльності установи;
– для приватних архівів вирішальне значення має воля їхнього
власника.
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Георгій ПАПАКІН

ПЕРЕМІЩЕНІ АРХІВИ:
СПАДЩИНА ПОДІЛЕНОГО СВІТУ
(тези)
1. Історія нашої цивілізації впродовж останніх 3–4 тис. років, тобто
періоду писемної ери, – це хроніка суцільного нищення, захоплень та
вимушених міграцій архівних документів. Подібно до того, як внаслідок
трагічних подій Другої світової війни набуло права громадянства
поняття “переміщені особи”, так і архівістам слід пам’ятати й мати
на увазі, що практично у складі будь-якого національного архівного
фонду є більша або менша частина переміщених архівів. Це – спадщина
тисячолітнього періоду існування поділеного світу, тих часів, коли
діяла схема традиційно-примітивного дуалізму: ми та чужі; ми та варвари; вільний світ та тоталітарне суспільство; соціалістичний та капіталістичний світи; розвинуте суспільство та третій світ тощо.
2. Проблема переміщених архівів, всупереч усталеній думці, є актуальною не тільки для Східної Європи, Азії та Африки. Благополучні,
цивілізовані країни Західної Європи та Північної Америки так само
мають у своїх архівах “іноземні фонди” і водночас розшукують власні
архіви, які через різні історичні обставини виявилися депортованими
з історичної батьківщини.
3. Історична спадщина поділеного світу тяжіє над нами всіма. Але
практично жодна країна на законодавчому рівні не визнає і не розглядає
проблему переміщених архівів всебічно й об’єктивно. Про це свідчить
аналіз архівного законодавства країн світу, опублікованого МРА.
4. На рівні міжнародному маємо констатувати, що світова спільнота
принаймні усвідомила наявність згаданої проблеми (правда, вважаючи її
актуальною тільки для окремих світових регіонів – насамперед Східної
Європи, де постали нові незалежні держави, та колишніх азійських
і африканських колоній європейських держав), і здебільшого щодо
періоду Другої світової війни. Результатом пошуку компромісного шляху якщо не розв’язання, то хоча б взаємно погодженого її визнання є
сформульована ЮНЕСКО та Міжнародною радою архівів концепція
“Спільної архівної спадщини”.
5. Але згадана концепція не може допомогти у вирішенні і нездатна
розв’язати всього комплексу проблем, пов’язаних з переміщеними архівами. На нашу думку, найактуальнішими серед них є такі:
© Георгій Папакін, 2004
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а) визначення і широке застосування на міжнародному і національному рівні самого поняття переміщені архіви.
Ними, очевидно, мають визнаватися всі архіви (фонди, колекції,
окремі групи документів і окремі архівні документи), які від часу свого
створення були переміщені через державний або адміністративний
кордон і нині зберігаються не за місцем свого створення. При цьому
для такого визначення не має принципового значення, якими були
підстави переміщення (легальними або незаконними на той час та чи
визнаються вони легальними або незаконними нині). Очевидно, що
це потребуватиме спільних зусиль правників, істориків та архівістів
кожної країни;
b) необхідність визнання самого факту існування конкретного переліку переміщених архівів.
Цілком очевидно, що таке визнання має бути багатостороннім: як
з боку міжнародної архівної спільноти, а також конкретних держав,
які володіють ними сьогодні, так і тих, що були позбавлені згаданих
архівів у минулому;
c) визнання переміщених архівів об’єктом взаємної зацікавленості
визначених вище держав;
d) чітке відмежування теми переміщені архіви від кола реституційних
проблем (адже в даному контексті не ставиться питання про фізичне
повернення архівів) та блоку архівних претензій, оскільки останнє
пов’язане з юридичним обґрунтуванням державних позовів щодо повернення архівів;
e) порушення питання про переміщені архіви під час будь-яких міждержавних переговорів, що стосуються співпраці в архівній сфері.
6. Вважаємо, що конституювання поняття переміщені архіви позитивно позначиться на вирішенні проблем архівної реституції та
передавання архівів. Адже зрозуміло, що архіви, загальновизнані
переміщеними, потребуватимуть остаточного вирішення своєї долі і
зміни статусу – перетворення, з рештою, з переміщених на звичайні
архіви.
Утім, шляхи впровадження цього процесу можуть бути різними:
від фізичного повернення на історичну батьківщину як оригіналів
документів, так і мікро-, фото- або оцифрованих копій до створення
спільних архівних інформаторів, путівників та інших пошукових
засобів. Такі шляхи вже накреслено Міжнародною радою архівів у
цілій низці її документів.
7. Порушені питання мають дискусійний характер і спрямовані до
головної мети: в умовах, коли в світі розгортаються глобалізаційні та
інтеграційні процеси, коли, нарешті, його можна вважати єдиним, а
не поділеним, слід позбутися однієї з останніх частин спадщини поділеного світу, якою є переміщені архіви.

89

АРХІВИ УКРАЇНИ, 2004–3

Клес ГРАНШТРЬОМ, Гері М. ПЕТЕРСОН,
Марія Піа РІНАЛЬДІ МАРІАНІ, Удо ШАФЕР,
Джозеф ЦВІКЕР, Торбйорн ГОРНФЕЛЬДТ

АВТЕНТИЧНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ
Звіт Комітету з правових питань МРА,
підготовлений для ЮНЕСКО
Листопад 2002 р.
1. Вступ
Архівісти забезпечують розширення доступу до змісту
і функціонування автентичних електронних документів,
усвідомлюючи, що вони не можуть зберігатися
в їх первісному фізичному форматі.
Рекомендації XIV Міжнародного конгресу архівів.
Севілья, Іспанія, вересень 2000 р.

Міжнародна рада архівів на XIV Міжнародному конгресі у Севільї
наголосила, що архівісти повинні забезпечувати постійний доступ
до змісту та функціонування автентичних електронних документів і
закликала державні архіви забезпечити контроль за збереженням та
доступністю автентичних документів, щоб захистити права громадян
щодо суспільної інформації. Окрім цього, ЮНЕСКО ініціювала кілька
міжнародних домовленостей і рекомендацій щодо збереження і
доступності автентичних документів. Прикладами зацікавленості
ЮНЕСКО у цій сфері є Угода про захист світової культурної та природної спадщини та Програма “Пам’ять Світу”, метою якої є саме збереження і доступ до документальної спадщини. Очевидно, що встановлення стандартів збереження автентичних електронних документів
у сфері культури та інформації є важливою метою ЮНЕСКО, яка
входить до основного її завдання.
Звісно, проблема довготривалого зберігання автентичної електронної інформації має велике значення як для МРА, так і для ЮНЕСКО.
Виходячи з цього, МРА та ЮНЕСКО уклали угоду, згідно з якою МРA
повинна була вивчити це питання. МРA зобов’язана звітувати перед
ЮНЕСКО і “формулювати рекомендації для подальшого вивчення
і певних проектів у цьому питанні, які матимуть на меті створення
правових та технічних процедур, що забезпечуватимуть прийнятні
© Клес Гранштрьом, Гері М. Петерсон,
Марія Піа Рінальді Маріані, Удо Шафер,
Джозеф Цвікер, Торбйорн Горнфельдт, 2004
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для суду докази у випадку переміщення цих матеріалів чи у випадку
передачі їх архівним установам”.
Щоб підготувати цей звіт, МРA організувала робочу групу на базі
Комітету з правових питань архівної справи (CLM) на чолі з Клесом
Гранштрьомом. Іншими членами робочої групи є Гері М. Петерсон,
Марія Піа Рінальді Маріані, Удо Шафер і Джозеф Цвікер. Крім цього,
до групи був залучений у якості ІТ-спеціаліста Торбйорн Горнфельдт
(Архіви Швеції). Готуючи цей звіт, робоча група також консультувалася
з комітетом МРA з питань електронних документів. Уперше робоча
група зібралася у Римі, Італія, з 4 по 7 серпня 2001 р. Гранштрьом,
Петерсон і Цвікер також зустрічалися у Женеві, Швейцарія, з 23 по
24 січня 2002 р.
Метою цього звіту є визначення проблем, про які слід пам’ятати
архівістам і документознавцям, щоб забезпечити автентичність електронних документів. Спершу буде дано пояснення автентичності. Закони жодної країни не будуть використовуватись: обговорення буде
загальним. Далі буде проілюстровано технологічний вплив на автентичність, а також будуть розглянуті національні закони та інші
розробки з теми автентичності електронних документів. Наприкінці
будуть обговорені кілька рекомендацій щодо подальших дій.
2. Засвідчення автентичності
Засвідчення автентичності – Визначення того,
що документ чи копія документа є тим, чим вони заявлені.
Peter Walne, Ed. Dictionary of Archival Terminology, 2nd edition.
Munich: KG Saur, 1988

Засвідчення автентичності є нормою доказового права, яка визначає, чи є предмет, представлений у якості доказу в судочинстві, автентичним. У даному прикладі засвідчення автентичності означає, що
предмет, який представляє одна зі сторін, є тим, чим він є. Найлегший
спосіб засвідчити автентичність документа – представити свідчення
того, що він є тим, чим повинен бути. Цю норму доказового права було
розроблено для паперу, і вона не стосується електронних документів.
Сьогодні питання стоїть так: “Що є автентичним електронним документом?”.
Нещодавно у діловодстві зіштовхнулися з проблемою автентичності
електронного документа. 15 вересня 2001 року Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) видала ISO 15489-1, Інформація та документація – Діловодство. Стандарт було розроблено так, “…щоб
відповідні увага і захист надавалися всім документам і щоб докази та
інформацію, яку вони містять, можна було отримати більш ефективно,
використовуючи стандартні практики і процедури”. Стандарт у пункті
7.2.2 дає визначення автентичності:
“Автентичний документ – це той документ, при якому є докази
того, що
а) він є тим, чим він заявлений;
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б) його створила і відіслала людина, яку заявлено як особу, що
створила і відіслала його;
в) його створили і відіслали у заявлений час.
Для засвідчення автентичності документів організаціям слід запровадити і документувати політику і процедури, які контролюють створення, отримання, передання, збереження та розміщення документів,
щоб уповноважувати та ідентифікувати авторів документів і захистити
документи від несанкціонованого доповнення, видалення, редагування,
використання та приховування”.
Стандарт (Частина 2: Головні принципи) визнає необхідність підтримки електронних систем для захисту автентичності. В пункті 5.3
ISO /TR 15489-2 зазначено:
“Діловоди повинні знати, що їх можуть викликати як свідків, коли
документи представляють у суді в якості доказів. Якщо цілісність чи
автентичність документа викликає сумніви, що базуються на підозрі
у фальсифікації, некомпетентності, невідповідній функціональності
чи несправності системи, доказова вага або цінність, покладена на
документ судом, може бути втрачена або, принаймні, зменшена на
шкоду справі.
Діловоди повинні з готовністю представляти докази, які демонструють і доводять відповідність своєї діяльності законодавству, політиці
і процедурам впродовж усього існування системи. Також необхідно
показати, що система використовувалась, як і намічалося, відповідно
до звичайної ділової практики організації. Доказами цього є записи
моніторингу та інспекції роботи системи”.
Ці нові стандарти ISO, звичайно, позначаються на на архівах, і якщо
автентичні документи необхідно створити і зберігати як електронні
архівні документи, архіви повинні брати участь у системі створення,
навіть до створення самих документів. Це надзвичайно важливо, тому
що постійний доступ до електронних документів, які не існують в іншій формі, стало нормою. Також електронним документам загрожує
технічна застарілість, коли новіші формати замінюють більш давні.
Нові технології створюють для архівістів нові проблеми в процесі
зберігання автентичних електронних документів.
3. Вплив нових технологій на автентичність
Першою і найбільш вагомою метою створення архівів є доведення
юридичного права. По-друге, архіви слугують інструментом для адміністрації будь-якої організації. І нарешті, архіви є культурною спадщиною
і однією з передумов соціальної і політичної відповідальності. Цим цілям служать лише автентичні документи, тобто документи, які є достовірними не лише на момент їх створення, але й залишаються достовірними впродовж тривалого часу. Це означає, що ці документи
необхідно оберігати від знищення і змін. Якщо електронні архіви порівняти з “традиційними” архівами, низка особливих проблем у зберіганні електронних документів стане очевидною.
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“Традиційні” документи, створені у відповідний спосіб, є більш
статичними і стабільними об’єктами (з точки зору фізики і хімії),
вони є “речами”, об’єктами, що сприймаються чуттями. Відносно небагато людей залучені до процесу створення, передавання, збереження
і виготовлення “традиційних” документів. Вони опрацьовуються у
більш-менш вузькому колі, відповідно до професійних якостей і у встановленому порядку.
Різниця з електронними документами вражає. Документи, виготовленні з допомогою електроніки, не є об’єктами як такими, але, по
своїй суті, є продуктами, які необхідно обробляти щоразу, коли вони
використовуються. Без відтворення інформації її передача або читання
неможливі. Інформація, записана “електронікою”, є непостійною, і
представникам різних професій доводиться запроваджувати електронні
системи. Таким чином, опрацювання електронних документів з технічної точки зору значно складніше, ніж опрацювання “традиційних”
документів.
Якщо стисло, то в електронному середовищі є більше слабких місць,
які загрожують автентичності, порівняно з “традиційними” документами, і, щоб зберегти автентичність в електронному середовищі, необхідні більш складні заходи. Перехід електронної інформації від одного
засобу масової інформації до іншого є прикладом більш складних
проблем у її збереженні. Це більш ускладнене опрацювання документів
загрожує їхній автентичності і вимагає більших дій для її захисту.
Сьогодні ми живемо у цифровому світі. Щоденне використання
комп’ютерів поширюється з геометричною прогресією і це щоденне
використання так само швидко єднає світ. Ми перейшли від п’ятсотрічної традиції друкованого слова до нової традиції – слова електронного.
Ці швидкі зміни впливають на такі традиційні юридичні поняття, як
автентичність. Людству і архівістам необхідно пристосовуватися до
цього впливу.
4. Національне законодавство й автентичність
Архівісти не повинні припускати зменшення архівної цінності
документів, включаючи електронні або мультімедійні документи,
в процесі архівної роботи з експертизи цінності, систематизації
та описування, а також під час консервації та користування.
Кодекс етики, прийнятий Генеральною асамблеєю МРA на XIII сесії
у Пекіні 6 вересня 1996 року

Після прийняття Кодексу етики, в якому акцентується увага на автентичності електронних документів, Комітет МРA з правових питань
архівної справи (CLM) у 1997 році організував робочу групу для вивчення правових аспектів створення автентичних, надійних і чинних
документів в електронному середовищі. Робоча група підготувала попередній звіт для обговорення на Конгресі МРA в серпні 2000 року, у
Севільї, Іспанія, і зараз готує остаточний звіт, який буде представлено
на віденському конгресі в 2004 році. Через те, що правові основи і
культура діловодства в різних країнах мають значні відмінності, ро-
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боча група вирішила спершу провести опитування серед членів CLM
на тему автентичності електронних записів у їхніх країнах. Робоча
група планувала використати відповіді на питання цього опитування
при підготовці основних принципів створення і зберігання автентичних
документів в електронному середовищі.
Опитування мало кілька цілей. Першою метою було вивчення
межі, до якої терміни чи поняття автентичності, чинності і надійності
використовуються в цій професії стосовно електронних документів.
Другою метою було встановити, чи визначає законодавство про архівну справу і / або інше законодавство ці терміни. Останньою метою
опитування було з’ясувати, що роблять ці країни для визначення автентичності електронних документів і з якими питаннями або проблемами вони при цьому зіштовхуються.
У січні 1999 року членів CLM попросили відповісти на п’ять запитань
щодо автентичності електронних записів. Ось ці запитання:
1. Чи використовують архіви у вашій країні терміни “автентичність”,
“надійність” або “чинність” стосовно документів / електронних документів? Якщо так, будь ласка, наведіть визначення.
2. Чи законодавство про архівну справу у вашій країні дає визначення термінам “автентичність”, “надійність” або “чинність” стосовно
документів / електронних документів? Якщо так, будь ласка, наведіть
визначення і витяги з законодавства.
3. Чи інше законодавство (наприклад, законодавство щодо електронної комерції, закон про цифровий підпис і т. д.) у вашій країні дає
визначення термінам “автентичність”, “надійність” або “чинність”
стосовно документів / електронних документів? Якщо так, будь ласка,
наведіть визначення і витяги з законодавства.
4. Що роблять / планують робити архіви у вашій країні для забезпечення автентичності і надійності електронних документів?
5. Архіви у вашій країні визначають певні питання / проблеми у
цьому напрямку? Якщо так, будь ласка, назвіть їх.
Членів попросили поновити опитування у 2001 році. Усього відповіли тринадцять країн (Андорра, Австралія, Франція, Німеччина, Італія,
Австралія, Франція, Німеччина, Італія, Литва, Мексика, Словаччина,
Південна Африка, Швеція, Великобританія і Сполучені Штати). Потрібно зауважити, що проблема визначення автентичності електронних
документів – сфера, що швидко змінюється, і це опитування відображає ситуацію на момент поставлення запитань і, звичайно, є застарілим на момент отримання відповідей. До того ж, через те, що
опитування проводилося серед членів CLM, з точки зору статистики
воно не надійне. Однак CLM, покладаючись на досвід своїх членів,
вважає, що ці відповіді відображають загальну картину професії.
Перше питання було: “Чи використовують архіви у вашій країні
терміни “автентичність”, “надійність” або “чинність” стосовно документів / електронних документів? Якщо так, будь ласка, наведіть
визначення.” Шість країн відповіли ствердно, сім країн – негативно.
Якщо менше половини респондентів відповіли “так”, очевидно, що
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між архівістами не існує узгодженості у використанні цих понять
стосовно електронних документів. Причиною того, що ці поняття не
мають широкого вжитку стосовно електронних документів, можливо,
є той факт, що проблеми визначення автентичності електронних документів постійно змінюються. З відповідей стало зрозуміло, що існує
домовленість щодо визначення “автентичність” і “надійність”, і що
термін “чинність” не використовується або ж використовується як
синонім з термінами “автентичність“ чи “надійність.” Опитування показало, що термін “автентичність” широко вживається стосовно документа, який є тим, чим він заявлений, а термін “надійність” – стосовно
документа, який заслуговує на довіру.
Другим питанням було: “Чи законодавство про архівну справу у
вашій країні дає визначення термінам “автентичність”, “надійність”
або “чинність” стосовно документів / електронних документів? Якщо
так, будь ласка, наведіть визначення і витяги з законодавства”. На жаль,
всі відповіді були “ні.” Однією з причин цієї негативної відповіді, можливо, є те, що законодавство про архівну справу не зачіпає сфери
електронного документообігу. З’ясувавши, що законодавство про архівну справу обходить мовчанням питання автентичності, надійності та
чинності, було поставлено наступне питання: “Чи інше законодавство
(наприклад, законодавство щодо електронної комерції, закон про
цифровий підпис і т. д.) у вашій країні дає визначення термінам
“автентичність”, “надійність” або “чинність” стосовно документів /
електронних документів? Якщо так, будь ласка, наведіть визначення
і витяги з законодавства”. Сім країн відповіли ствердно, і шість – негативно. З відповідей стає зрозуміло, що автентичність визначається у
законах, що стосуються доказів, електронного підпису та електронної
комерції.
З відповідей на ці два питання зрозуміло, що велика кількість національних законів зачіпає питання створення та зберігання автентичних
електронних документів. Там, де закони зачіпають питання електронного документообігу, вони не дають чіткого визначення режиму
в електронному середовищі, і ці прогалини у національному законодавстві необхідно заповнити.
Автори попереднього звіту у Севільї, що базувався на відповідях
до перших трьох питань, дійшли до такого висновку:
За відсутності законодавчих імператив для створення автентичних,
надійних і чинних документів вимоги до архівів і архівістів збільшуються. По-перше, їм необхідно визначити, чи потребує перегляду
законодавство про архівну справу і документообіг, а це завжди трудомісткий процес. По-друге, їм необхідно стежити за тим, чи зачіпають
інші законодавчі бази їх повноваженні питання діловодства, а також
їм необхідно визначати відповідність цих законодавчих баз. По-третє,
за відсутності або невідповідності законодавчої бази вони повинні
визначати і застосовувати інші тактики створення відповідних
електронних документів. Цього можна досягти шляхом розроблення
міжнародних чи національних стандартів або організаційної політики.
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Беручи до уваги той факт, що такі документи можуть не мати законодавчої сили і не відповідати необхідним вимогам, це завдання стає
набагато складнішим.
Четверте питання було: “Що роблять / планують робити архіви у
вашій країні для забезпечення автентичності і надійності електронних
документів?” Із тринадцяти країн, що відповідали, десять заявили,
що вони робили чи планували дещо, щоб забезпечити відповідність
і автентичність електронних документів. Серед заходів зазначалися:
видання інструкцій, забезпечення посібниками та навчання, підготовка
стандартів для електронних документів і вплив на законодавство.
Виявилося, що всі підходи до автентичності стосовно електронних
документів починаються зі створення документів, на противагу паперовим документам, де деякі архіви визначають автентичність після
отримання документів.
Останнє питання було: “Архіви у вашій країні визначають певні
питання / проблеми у цьому напрямку? Якщо так, будь ласка, назвіть
їх”. Через те, що питання стосувалось автентичності, відповіді вказали на проблеми у процесі створення документів і стандартах документообігу, електронних підписах та ін. Найкраще це підсумовує відповідь Австралії відповідно того, що автентичність належного електронного документообігу вимагає стеження за тим, щоб у процесі
обробки електронної інформації фіксувалися записи, які необхідно
задокументувати; розроблялися електронні системи, які фіксуватимуть
автентичні документи; надійно зберігалася цілісність електронних документів; забезпечувалися доступність і використання створених і
зафіксованих документів настільки, наскільки вони потрібні; і щоб
серед менеджерів та працівників формувалася культура діловодства.
Нарешті, майже у всіх відповідях згадувалося про розумне розміщення
наявних джерел, отримання додаткових джерел і розвиток партнерства
для співпраці з іншими архівістами.
5. Поточні проекти і законодавство
У всьому світі ведеться багато досліджень, що вивчають, як зберігати
електронні документи, щоб гарантувати їхню автентичність. Більшість
цих досліджень проводиться експертами архівів або бібліотек. Через
те, що електронна комерція стала таким активним знаряддям бізнесу,
комерційні підприємства і уряди наразі зосереджують свою увагу на
проблемі автентичності електронних документів і електронного підпису, а також виносяться на розгляд і приймаються закони та постанови, які визначають автентичність.
На міжнародному рівні прикладом нових законів є Директива Європейського Союзу щодо електронних підписів, прийнята 30 листопада 1999 року. Ця Директива виконується в усіх країнах-членах
Союзу. Парадоксально, але Директива не вводить жодних норм для
довготривалого зберігання в рамках архівної справи. Генеральна
Асамблея ООН прийняла типовий закон, розроблений Комісією ООН
по праву міжнародної торгівлі, який містить норми щодо електронних
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підписів. Щодо фармацевтичної промисловості Управління США із
санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів
видала постанову, яка стосується електронних документів і електронних підписів, що змушує виробників займатися проблемами автентичності. Наприклад, постанова вимагає, щоб документи, створені з
допомогою електронних засобів, зберігалися саме з допомогою електронних засобів. І знову інтереси архівної справи у постанові були
проігноровані.
Проблеми збереження автентичних електронних документів не
нові, але нагальні. За останні десять років цій темі присвячувалась ціла
низка досліджень. У даному звіті не ставиться завдання аналізувати ці
дослідження. Кілька проектів було переглянуто, щоб продемонструвати
велику зацікавленість проблемою автентичності, яку породила ера
цифрових технологій. Це лише кілька прикладів, що були вибрані з
багатьох проектів, які реалізуються.
1. Університет Британської Колумбії. У Проекті “Збереження цілісності електронних документів” в Університеті Британської Колумбії автентичність характеризується як надійність документа впродовж певного часу. Тут автентичність пов’язується зі статусом документа, засобом і формою передавання, способом його зберігання та
захисту. У Проекті розроблено низку шаблонів, які визначають
характеристики автентичного електронного документа. Проект InterPARES (Міжнародне дослідження постійної підтримки автентичності
документів в електронних системах) також є предметом вивчення Університету, який досліджує питання тривалого зберігання автентичних
документів, створених в електронних системах. Більш детальну інформацію про цей проект можна знайти на сайті www.interpares.org.
2. Піттсбургський університет. У Проекті цього університету “Функціональні вимоги до доказів у діловодстві” автентичні документи визначаються як правомочні документи, що мають певного автора. У Проекті
визначаються функціональні вимоги щодо створення автентичних
документів. Цікаво, що у Проекті зазначається, що електронні документи не повинні передаватися на зберігання до архівів, адже акт
передачі на зберігання вириває їх з їхнього облікового контексту. За
більш детальною інформацією про цей проект можна звернутися за
адресою rcox@mail.sis.pitt.edu.
3. Стенд для випробовування системи цифрового зберігання. Стенд
для випробовування системи цифрового зберігання – це трирічний
дослідницький проект, започаткований голландським Міністерством
внутрішніх справ і Міністерством освіти, культури та науки. Проект
розпочався у жовтні 2000 року. Мета проекту – визначити найкращу
концепцію довготривалого зберігання цифрових об’єктів. Веб-сайт
проекту можна знайти за адресою www.digitaleduurzaamheid.nl/.
4. Вимоги до моделі управління електронними документами
(MoReq). Специфікація Mo Req – це детальне викладення вимог до
моделі систем управління електронними документами (ERMS). Її
розробили для застосування у Європі. Специфікацію моделі було за-
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мовлено для програми Міжнародної асоціації розвитку Європейської
комісії і підготовлено філіалами компанії Cornwell. Більш детальну
інформацію можна отримати: www.cornwell.co.uk/moreq.html/.
5. Університет Монаш. У Проекті “Метадата діловодства” дослідницької групи, що вивчає функціонування документів, в Університеті Монаш документи розглядаються як виконавці дії, активні учасники
ділового процесу. Мета проекту: “…визначити і систематизувати
метадати діловодства таким чином, щоб це було повністю зрозуміло
і застосовувалося як серед архівістів, так і представниками інших
професій”. У проекті автентичність документів визначається як одна
з цілей метадати. Більш детальну інформацію про цей проект можна
знайти на сайті http://rcrg.dstc.edu.au.
6. Проект Cedars. Автором проекту Cedars виступив Консорціум
університетських дослідницьких бібліотек. Проект вивчав “…питання,
що стосуються цифрового зберігання й обов’язки, які візьмуть на себе
наукові бібліотеки, щоб забезпечити постійний доступ до цифрових
матеріалів”. У цьому проекті автентичність документа визначається як
“те, на що міг очікувати користувач...” Див.: www.leeds.ac.uk/cedars/.
Хоча ведеться велика законодавча і дослідницька робота, співпраця
і зв’язки між законодавцями і дослідниками недостатньо тісні. Це
означає, що законодавець не може скористатися результатами цих
проектів.
6. Висновки і рекомендації
Зберегти колективну пам’ять людства – наше найважливіше завдання. Документальна спадщина у формі записів чи документів (архівів)
є суттєвою частиною цією пам’яті і також стає життєво необхідною,
коли мова заходить про незаперечні права людини, такі як свобода
слова і переконань, до яких входить право на пошук, отримання і передачу інформації. Прийняття по всьому світові законів про свободу
інформації є доказом важливості цих документів.
Зберігання і доступ до електронних документів у електронній
формі є важливим і складним питанням. Збереження записів, таких
як клинописні глиняні таблички, середньовічні латинські письмена на
пергаменті чи паперова кореспонденція ХІХ сторіччя, є незаперечним.
Вони зберігаються в оригінальній формі. В майбутньому записи будуть
лише в електронній формі і не матимуть автоматичної довговічності як у
записах, про які згадувалося вище. Причини забезпечення збереженості
і доступу залишаються незмінними, але умови для цього змінилися
кардинально. Архівні установи мають особливе завдання – видавати
інструкції по цих проблемах авторам електронних документів, отримувати на зберігання ці електронні документи, зберігати і надавати
доступ до автентичних документів на нинішньому етапі і впродовж
багатьох століть.
Таким чином, архівісти відповідають за ідентифікацію і збереженість автентичної цифрової спадщини. Виконання цих завдань вимагає,
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щоб серед архівістів збереженість автентичних електронних документів
мала найвищий пріоритет. Відповідальні архівісти повинні цікавитися
проблемами, що стосуються електронних документів, у їхніх країнах і
налагоджувати контакти з міжнародними організаціями для отримання
джерел розв’язання цих проблем. Очевидно, що для здійснення цього
архівісти повинні співпрацювати з представниками інших професій і
архівними установами, а також отримувати необхідні можливості для
здійснення цих нових завдань.
Як вже згадувалося вище, наразі здійснюється ціла низка досліджень, спрямованих на проблему автентичності електронних документів. Розпочати ще одне дослідження проблеми збереження
автентичних електронних документів було б марнуванням часу. Що
зараз справді необхідно – так це оцінити завершені дослідження і
передати ці знання від дослідника до архівіста. Багато досліджень
здійснюються на місцевому, державному і наддержавному рівнях, і,
щоб запобігти серйозним розбіжностям у збереженні автентичності
електронних документів, їх необхідно узгоджувати. Узгодження повинно здійснюватись без ігнорування розбіжностей у національних
законотворчих традиціях і культурі. Однак потрібно пам’ятати, що
втрата автентичних електронних документів є не лише втратою культури, але й втратою світової цифрової спадщини. Як частина програми
“Пам’ять Світу”, ЮНЕСКО знаходиться у виключному становищі для
того, щоб запобігати цим втратам і вдаватися до певних заходів для
забезпечення збереження світової цифрової спадщини.
1. Архівісти і архівні установи – як державного, так і приватного
сектора – досі перебувають у “паперовому” віці і займаються збереженням автентичних паперових записів. Вони повинні чітко зрозуміти
необхідність збереження автентичних цифрових документів. ЮНЕСКО
започаткувала програми для навчання і підняття рівня обізнаності
архівістів у питаннях, що стосуються збереження автентичних електронних документів. Необхідно запроваджувати всі типи навчання і
освіти архівістів.
2. Як зазначалося вище, CLM провела опитування своїх членів
стосовно проблем автентичності електронних документів у країнах
членів комітету. Хоч це дослідження і дає певну інформацію, вона не
повністю відображає ситуацію в архівах всього світу. ЮНЕСКО слід
провести подібне опитування стосовно автентичності електронних
документів у межах всього світу.
3. У підготовці цього звіту нам стало зрозуміло, що між архівістамипрофесіоналами не існує єдиної домовленості щодо значення термінології. Непродумане використання термінології призводить до непорозумінь. ЮНЕСКО конче потрібно розробити домовленість, яка
стосувалася б термінології.
4. За останній час було проведено так багато досліджень проблеми
збереження автентичних електронних документів, що для того,
щоб рухатись далі у питанні збереження автентичних електронних
документів, необхідно зробити деякі висновки й узагальнення. Інст-
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рукції щодо збереження автентичних електронних матеріалів будуть
дуже корисними архівістам, і ЮНЕСКО необхідно підтримати розроблення таких інструкцій.
5. ЮНЕСКО повинна взяти ініціативу в інформуванні урядів про
особливі проблеми архівів, пов’язані зі збереженням електронних документів в автентичній формі. ЮНЕСКО повинна скликати конференцію для високопоставлених представників урядів країн світу і ознайомити їх з проблемою збереження цифрової культурної спадщини
в автентичному стані.
6. Визнання потреби у відповідних джерелах і організації для збереження цифрової культурної спадщини є першорядним. ЮНЕСКО
необхідно розробити критерії і моделі для такої організації.
На завершення, слід сказати, що завданням архівіста повинно бути
“…збереження (цифрових) документів в інтелектуальному сенсі (як
ми їх розуміємо) такими, якими вони були, коли відігравали певну
роль у бізнес-процесі (автентичність), протягом певного періоду часу
(придатними для використання і незважаючи на зміни технологій)”.
Наведені вище рекомендації значно полегшать це завдання.
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Джозеф ЦВІКЕР

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ АВТЕНТИЧНОСТІ
В ЕЛЕКТРОННОМУ СЕРЕДОВИЩІ
ВСТУП
Архіви й автентичність
Перша і найбільш вагома причина створення архівів – довести юридичні права. По-друге, архіви слугують інструментом керування організацією. Інформація архівних документів – це інструментарій або
засоби ефективного виконання роботи. По-третє, архіви – це одна з
передумов політичної і суспільної відповідальності. І, нарешті, архіви – це культурна спадщина. Всіх згаданих цілей можна досягти тільки
з допомогою автентичних документів, тобто тих документів, які є надійними не лише на момент їхнього створення, але й протягом тривалого
часу в майбутньому. Звідси випливає, що ці документи необхідно оберігати від знищення і змін.
Навіть при поверхневих знаннях про IT-технології є очевидним, що
електронні документи змінити легко – навмисно або випадково. Тому
обов’язок архівістів – намагатися вирішити цю проблему. Це не лише
наш обов’язок, але й наше першорядне завдання як архівістів: зберігати
автентичні документи з метою практичного, правового використання,
для історичних досліджень і для прозорості. Архівістів навчають,
як виконувати їхню роботу, вони знають, що для цього необхідно.
Архівісти навчилися визначати автентичність документа. Саме цим і
займається дипломатика (не плутати з дипломатією), дипломатика як
наукова дисципліна.
Однією з найбільш видатних праць Лучани Дуранті досі залишається “Дипломатика: Нове використання давньої науки”, видана у
видавництві “Archivaria” в 1989–1991 роках. Власне, в цій книзі пов’язано класичну дипломатику (Жан Мабіллон і т. д.) і проблеми автентичності електронних документів: “Дипломатика і палеографія народилися як наука завдяки потребі в критичному аналізі документів, які
вважалися підробками”; “Походження дипломатики тісно пов’язано з
потребою у визначенні автентичності документів...”1. І це також є нашим завданням при роботі з електронними документами.
Дипломатика, будучи заняттям архівістів, народилася як наука завдяки практичним потребам, а саме “в критичному аналізі документів,
які вважалися підробкою... методологія її текстуальної критики за
своєю природою була утилітарною. Її використовували як юридичне
знаряддя під час судових слухань”2.
© Джозеф Цвікер, 2004
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Проблематика
Якщо електронні архіви порівняти з “традиційними” архівами,
низка особливих проблем у зберіганні електронних документів стане
очевидною.
“Традиційні” документи, створені у відповідний спосіб, є більш
статичними і стабільними об’єктами (з точки зору фізики і хімії), вони
є “речами”, об’єктами, що сприймаються чуттями. Відносно небагато
людей залучені до процесів створення, передавання, зберігання і
виготовлення “традиційних” документів. Вони опрацьовуються у
більш-менш вузькому колі, відповідно до професійних якостей і у
встановленому порядку.
Різниця з електронними документами, тобто із записаною електронними засобами інформацією, вражає. Документи, виготовлені з
допомогою електроніки, не є об’єктами як такими, але по своїй суті
є продуктами, які необхідно обробляти щоразу, коли вони використовуються. Без відтворення інформації її передавання або читання неможливі.
Інформація, записана електронікою, є непостійною. Представникам
різних професій доводиться запроваджувати електронні системи, тобто
технічне, програмне забезпечення і процедури. Крім того, засоби опрацювання електронних даних не є довговічними. (Погляньте на часовий
інтервал для написання програмного і технічного забезпечення у багатьох європейських країнах: три роки!)
Щоб проілюструвати різницю між оперуванням електронними
документами і роботою з “традиційними”, достатньо згадати про різні
ступені складності інфраструктури, необхідної для написання листа і
написання e-mail.
Таким чином, опрацювання електронних документів з технічної точки зору значно складніше, ніж опрацювання “традиційних” документів,
сюди входить управління їх створенням і оперування документами.
Якщо стисло, то в електронному середовищі є більше слабких місць,
які загрожують автентичності, ніж тих, що загрожують “традиційним”
документам. Таким чином, щоб зберегти автентичність в електронному
середовищі, необхідно вдаватися до більш складних заходів. Чим
складнішим є процес опрацювання документів, тим більше існує загроз
для автентичності, і тим більше потрібно робити для її захисту. (Запровадження в електронних системах самозасвідчення автентичності
для усунення цих проблем може виявитися не більш ніж фантазією.)
Слід згадати про одну основну складність в ситуації з електронними
документами – можна назвати це проблемою культури: власне оперування такими документами є новим феноменом. Порівняно з тривалим і широким досвідом традиційного збереження інформації,
опрацювання її електронними засобами поки що не стало традицією.
До певної міри, навіть найкращі архівісти (й IT-спеціалісти), працюючи
над цими проблемами, зрештою можуть здатися наївними, більше
зосереджуючись на технічних аспектах і не приділяючи достатньо
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уваги питанням ергономіки, управління і культури. В світі електронних
технологій досі переважає певний короткий термінізм.
Принципи законного регулювання відносин між приватними
особами і суспільством застосовуються у багатьох сферах суспільного
життя. Вони також можуть бути нормами, що регулюють електронне
середовище в інтересах людини і держави. Навіть якщо прийняття
нового законодавства не є необхідністю, слід пам’ятати, що завдяки
можливостям електронних систем, а також їх прихованим недолікам
можливе виникнення нових способів взаємодії між різними сферами
законодавства, і це необхідно враховувати.
Практичний приклад
Щоб показати, що автентичність в електронному середовищі є
справді проблемою, я хотів би навести два приклади – перший я запозичу в Анни-Марі Швіртліх, а другий – у Лучани Дуранті.
“В багатьох країнах зберігають записи про своїх громадян і про те,
коли їм громадянство було надане. Якщо держава прагне мати точні
записи громадського стану впродовж тривалого періоду, в них потрібно
заповнювати принаймні чотири графи. Ось ці графи:
– ім’я громадянина,
– унікальний номер сертифікату,
– дата надання громадянства,
– ім’я й посада відповідальної особи.
Уявіть, що ця інформація була записана електронними засобами.
Із збільшенням обсягу інформації і з вдосконаленням комп’ютерних
систем для зберігання цих записів організація переходить з однієї
системи на іншу. Припустимо, що в одній із застарілих систем виявили
серйозну помилку програмного забезпечення. Це призведе до того, що
вона більше не зберігатиме зв’язок між ім’ям громадянина і унікальним
номером сертифікату – вона переплутала їх між собою. У деяких випадках вона переплутала ім’я громадянина з ім’ям відповідальної
особи. Якби ви поглянули на роботу системи в режимі on-line або
роздрукували копію сертифікату, все б виглядало правильно, тому що
у ньому були б вказані номер, ім’я громадянина, дата і відповідальна
особа. Однак такий запис не є надійним”3. Саме це сталося в Австралії
кілька років тому.
Електронний бізнес і автентичність
Як відомо, електронний бізнес – це не лише купівля і продаж через
Інтернет, але й виробництво, реклама і обслуговування через засоби
електронної телекомунікації. В ньому здійснюється не лише комерція
за схемою компанія – компанія, але й проводяться ділові операції у
напрямку компанія – споживач. Звичайно, тут ми не можемо розглянути
всі технічні і правові проблеми, пов’язані з електронним бізнесом.
Але не зайвим буде згадати, що над деякими з цих питань працюють
також і архівісти, під час вивчення проблеми автентичності. По-перше,
бізнес передбачає чітку, конкретну ідентифікацію партнерів, зайнятих
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у ділових операціях. Таким чином, стає важливою проблема надійності
підпису, тобто цифрового підпису. Досвід доводить, що ця проблема
доволі складна.
По-друге – а це власне і є проблема автентичності, партнери, зайняті у ділових операціях, повинні бути абсолютно впевненими, що
отриманий документ є саме тим документом, який відправив їхній
партнер, що жодна третя сторона не вносила жодних змін у зміст документа чи в дату підпису. Очевидно, що в електронному бізнесі досі існують певні сумніви щодо надійності й автентичності документів. Це є
однією з причин, чому за останні роки електронний бізнес, будучи дуже
привабливим з точки зору економіки, не розповсюдився так швидко, як
передбачалося. І саме з цієї причини у багатьох країнах вдаються до
правових і технічних засобів, включаючи стандартизацію і добровільні
угоди. Все це, тобто більш надійний захист надійності й автентичності,
необхідно для стимуляції росту електронного бізнесу.
Електронний уряд можна розглядати як окремий випадок електронного бізнесу. Сюди входять як операції між урядовими чи адміністративними органами, так і контакти між урядом і громадянами
(суспільством). Очевидно, що ідентифікація партнерів і первинність
отриманих або відправлених документів мають величезне значення для
електронного уряду, так само як і для електронного бізнесу, з однаковими проблемами щодо їх автентичності.
Визначення
Дотепер я використовував термін “автентичність” у значенні, прийнятому у розмовному мовленні, а саме: “незаперечного походження;
справжній” (достовірний – “справді той, що має вказане, проголошене
або надійне джерело”)4. Ми не будемо надто зловживати архівною термінологією стосовно електронних документів. Але дати коротке пояснення деяких термінів, звичайно, не буде зайвим.
Найбільш важливим є розмежування понять “автентичність” і “надійність”. “Надійність” вживається стосовно минулого у тому сенсі, що
викладені в документі факти є справжніми і заслуговували на довіру
ще на момент створення документа. Тому вивчення надійності означає
вивчення процесу створення документа. Процитуємо Дуранті / Іствуда:
надійні документи – це “документи, що наділені достовірністю. Достовірність документа підтверджується ступенем його завершеності
і ступенем контролю за процесом його створення і / або надійністю
його авторів”5.
Термін “автентичність” вживається стосовно зв’язку між минулим
і сучасністю, тобто стосовно передання документа з минулого часу
в сучасність. Очевидно, що процес контролю за передаванням документа від його створення до використовування у теперішньому часі є
більш складним в електронному середовищі, ніж із паперовими документами.
Підбиваючи підсумки, процитуємо слова Лучани Дуранті і Террі
Іствуда: автентичні документи – це документи, “чию справжність
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можна довести. Автентичність документа підтверджується його станом,
формою і / або станом передавання, і / або способом його зберігання
й охорони...”6.
Як забезпечити автентичність
Якщо контроль надійності пов’язаний зі створенням документів,
стає очевидним, що архівісти повинні слідкувати за процесом створення, а також необхідно прийняти правові норми щодо створення
документів.
Сама властивість електронного середовища вимагає втручатися в
процес створення документів від початку, або, якщо точніше, від ідеї
створення документа.
Питання надійності й автентичності передбачає контроль за створенням і переданням документів. Діловодство напряму пов’язане зі
створенням і переданням документів. Тому діловодство також повинно
регулюватися законом.
Розглядаючи проблему використання друкованого варіанту електронного документа в якості доказу в судочинстві, Кен Чассе у своїй
надзвичайно цікавій статті описує залежність автентичності і надійності
від організації і технічних операцій, від “звичайного і повсякденного
ходу справи” і цілісності системи.
“Організація або особа, яка бажає скористатися друкованим варіантом електронного документа в якості доказу в судочинстві, повинна
довести:
1) цілісність електронної системи даних, в якій цей окремий документ записувався чи зберігався;
2) автентичність цього документа;
3) “звичайний і повсякденний хід справи”, який стосується створення, опрацювання і зберігання електронних документів.
У Канаді в положеннях “Актів про докази” стосовно “електронного
документа” (федеральний, провінційний і територіальний) зазначається,
що доказом цілісності електронного документа є доказ цілісності електронної системи даних, в якій документ записувався або зберігався.
Доказом “цілісності системи” можуть бути:
а) доказ того, що комп’ютерна система працювала відповідним
чином;
б) доказ того, що електронний документ записувався чи зберігався
стороною, яка зацікавлена в несприятливому результаті судового процесу для сторони, яка прагне представити його в якості доказу; або
в) доказ того, що електронний документ записувався чи зберігався у
звичайному і повсякденному ході справи особою, яка не є зацікавленою
у судовому процесі стороною і яка не записала чи не зберігала його під
наглядом сторони, яка прагне представити його в якості доказу”7.
Можливо, найбільш вичерпною працею, в якій розглядаються
проблеми автентичності, є доповідь InterPARES, яку опубліковано
нещодавно8.
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Щоб забезпечити надійність і автентичність в архівній сфері, нам
необхідні:
– правові норми;
– технічні засоби;
– адекватні управління й організація.
Проблема адекватних управління й організації є нагальною. Якщо
архіви не братимуть участі у розробці IT-додатків, якщо вони не
матимуть представників у координаційних комітетах по інформаційних
технологіях, якщо вони не матимуть представників в установах, які
відповідають за загальні питання адміністрації – урядової, міської
ради чи компанії, тоді забезпечити надійність і автентичність буде
неможливо. Проблема технічних засобів теж важлива, включаючи їх
стандарти – такі як ISO 15489 щодо діловодства, але технічні засоби
самі по собі нічого не вирішують.
“... Найкращий шлях забезпечити надійність і автентичність
електронних документів – через впровадження процесуальних норм
для всіх систем даних і через інтеграцію процесів ділової діяльності
і документації...”9. Це дуже важлива і необхідна умова забезпечення
автентичності, але не суттєва. Необхідні постійні присутність і дії.
Важливість питання організації і керування часто недооцінюється.
Законодавство
Існують закони, які регулюють конкретну діяльність, які містять
правові норми щодо автентичності у конкретній сфері. Цей факт може
проілюструвати ситуація, що склалася у Швейцарії.
Нещодавно з метою визнання електронних документів повноцінними
і правомочними для створення і збереження бухгалтерської звітності
було виправлено статті щодо звітності і бухгалтерії у законі “Про корпорації”. Це дуже важливо, адже у швейцарській правовій системі ці
пункти закону визначають правові норми щодо зберігання, зокрема
податкових декларацій, також у якості доказів, які можна представляти
в суді або в адміністративному процесі. (Більш детальну інформацію
стосовно змін, внесених у цей Закон, буде подано у наступному розділі.)
Два роки тому був опублікований офіційний проект закону “Про
електронну комерцію”. Він визначає дійсність електронних підписів
для договірного права, але, крім цього, допоможе захистити права споживачів у електронному середовищі.
У деяких країнах важливого значення може набути закон “Про
кримінальне судочинство”, в якому визначатиметься автентичність для
конкретної сфери. Звичайно, у випадку з кримінальним судочинством,
а також для бухгалтерської звітності, автентичність вважається необхідною властивістю доказу. (Автентичність і доказ – це не зовсім одне
й те ж. Невелике дослідження стосовно значення цих двох термінів
могло б представляти певний інтерес.)
Закони “Про докази” і “Про електронний підпис” мають більш загальний характер. Закон “Про докази” (наприклад, у Канаді або

106

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО АРХІВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Австралії) визначає норми для всіх типів доказів і, принаймні, для
деяких сфер, в яких докази мають певне значення.
Те саме стосується і закону “Про електронний підпис”. Навіть у
контексті діючих законів про електронну комерцію виявляється, що
правові норми стосовно електронних підписів намагаються охопити
використання електронного підпису в різних сферах людської діяльності – електронному уряді та інших.
На жаль, у Європі закони “Про електронний підпис” не діють
належним чином – загалом тому, що вони вимагають виконання досить
складних процедур, які не відповідають справжньому способу ведення
бізнесу в повсякденному житті. Тому у Швейцарії проект цього Закону
на даний момент було відкликано10.
До основної структури архівного права входять:
– правомочність;
– юридичні визначення.
Правомочність:
1) Архівісти повинні мати або їм повинні надавати право вивчення
всіх проектів нових IT-додатків і всіх основних змін існуючих додатків з
точки зору автентичності, тобто надійності у часі. Це право втручатися в
розробку IT-додатків, звичайно, стосується не лише систем діловодства
і систем управління документообігом, але й особливих додатків;
2) Друге, чим повинен наділити архіви закон, є впровадження
норм щодо того, як органи, що створюють документи, повинні розпоряджатися електронними документами й архівами в адміністративному
процесі.
Щодо визначень, то має бути очевидно, що до архівів, документів
(або документної інформації) належать всі типи записаної інформації,
незалежно від типу носія даних. Це визначення також повинно бути
закріплене законом. Таким чином, кожен, хто створює документи,
знатиме, що ці записи повинні стати архівами і їх слід передати
відповідній архівній установі, незалежно від типу носія даних. А також
закон повинен дати визначення і самому терміну “документ”.
Звичайно, щоб контролювати створення, управління й передання
документів, а також ведення обліку ці основні пункти необхідно
обумовити у законі чи постанові.
Правові норми, звісно, допоможуть вдатися до потрібних заходів.
Але не слід забувати, що правові норми необхідно впроваджувати у
встановлену ділову практику. А у нашому випадку це неможливо без
змін у адміністративному процесі, і звичайно, нам необхідні технічні
засоби – що теж потребує коштів.
Комерційне право й архівне законодавство
(Нове законодавство Швейцарії щодо відповідного
бухгалтерського обліку (набуло чинності в червні 2002 р.)
і його значення, або діловодство й архівне законодавство)
Діловому сектору, який має величезне значення для суспільства
і держави, необхідна правова структура, що визначає рамки, в яких
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діє ділова спільнота. Лише в цих рамках ділова активність може
реалізовуватись упорядковано, де ділові партнери можуть покладатися
один на одного. Саме тому, що діловий сектор має таке величезне
значення для суспільства і держави, держава сама створює законодавство,
що обумовлює, яким чином потрібно вести бізнес, – навіть у державах
капіталістичних, де більшість членів ділової спільноти є тими особами,
між якими і проходить більшість ділових угод.
Таким чином, держава запроваджує стандарти і приймає закони, які
забезпечують сталість комерційної діяльності. Ця сталість випробувана
і на використанні інформації стосовно фінансів компаній (прозорість).
Тому держава запроваджує норми щодо того, як необхідно перевіряти
і контролювати фінансове здоров’я компанії. Ці норми закладені у
настановах, які регулюють комерційну бухгалтерію.
Перевірити фінансове здоров’я компанії можливо лише тоді, якщо
фінансова інформація є автентичною і надійною, тобто правильною на
момент її записування, а також повною і незмінною, поки вона використовується.
Це саме та проблема, з якою зіштовхуємось ми, архівісти: проблема
отримання документів, які є автентичними і залишаться надійними.
Проблема стосовно норм щодо бухгалтерської справи, де угоди і
бухгалтерія ведуться з допомогою електроніки, співвідноситься з проблемою, з якою зіштовхуємось ми, архівісти. Нові норми електронної
бухгалтерської справи, які у Швейцарії йдуть поруч зі зміненою версією
відповідних статей комерційного права, пропонують корисну пораду
для архівістів щодо вирішення проблеми автентичності в електронному
середовищі.
Перегляд швейцарського комерційного права, розділ 3211. В кінці
90-х років ХХ століття почалося надзвичайно активне використання
електронних носіїв інформації у діловій діяльності і бухгалтерській
справі. Існуючі на той час правові норми не можна було застосовувати
до нових технологій, і до того ж вони обмежували їх використання.
Тому внесені до закону зміни мають покращити основу регулювання
ділового сектора. У коментаріях до законопроекту зазначається: “Це
послужить на користь швейцарському бізнесу, особливо на світовій
арені...”. Але майбутнє використання нових технологій не повинно
зашкодити:
– відповідності документів;
– їх повноті;
– безпеці;
– перевірюваності.
Технологія, якою користувалися компанії для збереження паперових
бухгалтерських документів, в електронному середовищі виявилася непридатною з двох основних причин.
По-перше, тут існують проблеми з терміном “оригінальний”, і, подруге, досить важко розрізняти процеси “управління” і “зберігання”
бухгалтерських книг.
Простіше кажучи, швейцарські законодавці термін “оригінальний”
вважають непридатним для електронного середовища, оскільки те,
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що з’являється на екрані перед людиною, яка продукує інформацію,
є копією того, що існує лише у центральному процесорі комп’ютера.
Таким чином, законодавці утрималися від використання терміна
“оригінальний”.
Зі схожих міркувань вони також відмовилися від розрізнення
процесів “управління” і “зберігання” бухгалтерських книг. Там, де використовуються електронні носії інформації, не існує чіткої межі між
“управлінням” і “зберіганням” інформації.
Змінений закон дозволяє компаніям вести бухгалтерські книги, бухгалтерські відомості і комерційну кореспонденцію в суто електронному
або у “зіставному” форматі. (На противагу цьому, компанії повинні
готувати свої фінансові і балансові звіти у традиційний спосіб.)
Якщо використовуються електронні носії, вони повинні відповідати
певним вимогам, внесеним у розпорядження12, наприклад:
– в цілому, компанії повинні дотримуватися принципу належного
опрацювання даних. (Тобто опрацювання згідно з останніми технічними досягненнями, внесене у загальноприйняті норми і галузеві рекомендації);
– організація, відповідальність, процеси й інфраструктура IT-додатків повинні бути задокументовані таким чином, щоб ці документи
були зрозумілими;
– документи повинні зберігатися так, щоб внесені до них зміни
можна було виявити;
– повинна існувати можливість прочитати електронні документи
у будь-який час. Компанія повинна надавати будь-яку необхідну допомогу;
– розпорядженням обумовлюється, який носій інформації можна
використовувати, і висуваються вимоги, яким повинен відповідати
“носій інформації, що модифікується”;
– в розпорядженні також призначаються регулярні перевірки цілісності і читабельності носія інформації;
– і, нарешті, у розпорядженні містяться основні вимоги щодо переміщення даних.
У розпорядженні особлива увага приділяється “архівній інформації” – “архівній” у комерційно-бухгалтерському сенсі слова, тобто
йдеться про те, що “на даний момент не є поточним”. Комерційне право
вимагає від компаній зберігати таку інформацію мінімум 10 років.
“Архівна інформація” повинна бути:
– відокремленою від поточної інформації або відповідно маркована – щоб можна було відрізнити її від поточної інформації,
– доступною протягом “корисного” періоду часу,
– систематично каталогізованою,
– захищеною від несанкціонованого доступу.
Крім цього, порядок роботи з архівом має бути чітко визначеним
і організованим.
Вивчаючи документи по внесених змінах у комерційне право, я був
дуже здивований тим, наскільки проблеми управління бухгалтерською
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документацією в електронному середовищі співпадають з тими, які
доводиться вирішувати архівістам. Ми, архівісти, пам’ятаючи про цю
паралель, безперечно, можемо дечому навчитися.
ВИСНОВКИ

Важлива особливість, яка певною мірою характеризує архіви в
електронному середовищі, полягає в тому, що між різними аспектами
роботи з документами, такими як створення, управління, передавання,
охорона і зберігання, не існує ні чітких меж, ні розпізнаваного часу.
Якщо від самого початку не було вжито всіх окреслених вище заходів, тобто коли інструменти створення документів вже розроблені,
тоді архіви як раціональна і систематична установа суспільної пам’яті
більше не існуватимуть.
З поширенням IT-технологій практично у всіх сферах економіки,
в основному таких, як торгівля і банківські послуги, автентичність і
надійність електронних документів стали інструментами величезного
впливу на економіку, забезпеченість і добробут людей.
Автентичність і надійність практично стали проблемою повсякденного життя. У нас, архівістів, є друзі – можливо такі, які мають
більший вплив на політику і суспільство, ніж ми. І ми, архівісти,
можемо впровадити особливе ноу-хау, необхідне для вирішення цих
практичних проблем.
На мою думку, налагодження зв’язків, співпраця з відповідальними
за згадані вище закони, які, наприклад, стосуються електронної комерції, кримінального і цивільного права, доказів – мають величезне
значення для архівістів, які займаються питаннями автентичності в
електронному середовищі.
“...Архівісти допомагають правовій спільноті, аудиторам, бухгалтерам і менеджерам в тих організаціях, де, завдяки зростаючій залежності
від електронної інформації в процесі прийняття рішень, виконання
програм і надання звітності, постає питання довговічності їхніх документів і збереження корпоративної пам’яті. Працівники бухгалтерії, як і
архівісти, зацікавлені в адекватному оформленні документації, у наданні
правового статусу електронній інформації, у пошуку ефективних
шляхів для забезпечення довготривалого зберігання і майбутнього
пошуку, а також у збереженні описової і контекстуальної інформації
щодо електронних документів з метою виявлення їх автентичності і
правильної інтерпретації їх змісту”13.
Для виконання своєї функції архівістам необхідно співпрацювати
з цими людьми. А, отже, архівісти знову виконують чисто практичні
завдання: надійність і автентичність документів турбує всіх нас – у
повсякденному житті й у тому, як це відбивається в документах.
L. Duranti, Diplomatics. New Uses for an Old Science [I], “Archivaria” 28 (Summer
1989), p. 12 and 17. (Текст передруковано як частину книги Лучани Дуранті:
Diplomatics: New Uses for an Ola Science, The Scarecrow Press, Lanham, Maryland,
and London, 1998).
1
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Л. Дуранті, цитована праця, с. 12–14.
ICA, Committee on Archival Legal Matters: Creating Authentic, Reliable and
Valid Records in the Electronic Environment – Issues for Archives. Підготовлено для
обговорення у серпні 2000 р. на Конгресі ICA у Севільї [ автор Анна-Марі Швіртліх]
(AMS 2000), с. 16.
4
The Concise Oxford Dictionary, 9th ed., 1997.
5
L. Duranti, T. Eastwood, Protecting Electronic Evidence: A Progress Report on a
Research Study and its Methodology, in: “Archivi & Computer” (3) 1995, p. 246.
6
L. Duranti, T. Eastwood, op.cit., p. 241.
7
K. Chasse, Electronic Records as Evidence: From “Paper-Originals” to “System-Integrity”, p. 1, http://www.tsacc.ic.gc.ca/content/documents/archi ved/joint_open_
fomm_2001/ken_chasse.pdf (at the moment, March 2001).
8
Довготривале збереження автентичних електронних документів: Результати
Проекту InterPARES, загалом Частина Перша “Створення і підтримка довіри до
електронних документів” і Частина Третя: “Довіряємо часу: довготривале збереження автентичних документів” з відповідними додатками (Інтернет-версія – вересень
2002 р., http://www.interpares.org/book.htm, публікація книги очікується у 2003 р.).
9
ICA, Committee on Archival Legal Matters: Creating..., p. 29.
10
Нещодавно (4 червня 2003 р.) цей законопроект був схвалений Палатою
Представників, однією з двох палат Федерального парламенту. Там, де мова заходить
про сприяння електронному підпису, важко не помітити певного парадоку: з одного
боку, в ньому сказано, що в електронному середовищі новим є все – технологія,
методи, процедури, організація, а з іншого боку, – електронний підпис певною
мірою використовує однакові методи і засоби, що й у традиційному середовищі,
тобто додавання печатки або відтворення фізичного акту ставлення підпису. Довготривале збереження записаної інформації в електронному середовищі вже означає не зберігання об’єктів, а можливість відтворення інформації. Йдеться про
процеси, а не про об’єкти. Хоча в електронному середовищі оригіналів не існує,
електронний підпис сприймається як дещо, визначене по суті метафорами зі світу
традиційних фізичних документів. Деякі корисні і критичні зауваження щодо проблеми електронного підпису були зроблені на форумі DLM-2002, в основному на
семінарах 2 “Використання і впровадження цифрових підписів” і 3 – “Правова
допустимість цифрового збереження”. Можливо, найбільшу цікавість викликала
доповідь Пера Фурберга: Digital Storage – the Need for an Overall Solution Observing Different Legal Fields (pp. 547–553 in: Procedings of the DLM-Forum 2002,
@ccess and Preservation: Best Practices and Solutions, Ofﬁce for Ofﬁcial Publications of the Eurpean Communities, Luxemburg 2002). Відправний пункт Фурберга –
функціональність (а не об’єкти). Він стверджує, “що універсального рішення проблеми стосовно електронного документа, який би підходив для всіх сфер його
використання, не існує”. “Визначальним фактором є те, чи документ може мати
однакову функціональність в електронній формі” (с. 549). Якщо говорити про проблему довготривалого зберігання електронних підписів, то, на мою думку, стає все
очевидніше, що довготривале зберігання даного типу підпису не є можливим. “Зрозуміло, що під час підготовки директиви [Європейського Союзу] про електронний
підпис, не бралося до уваги збереження в архівах <правомочних електронних
підписів>”(Jos Dumortier and Soﬁe van den Ende, Electronic Signatures and Trusted
Archival Services, in: Proceedings of the DLM-Forum 2002, p. 524).
11
Висновок, переданий швейцарському Парламенту № 99.034, 31 березня 1999 р.,
“Federal Bulletin of the Swiss Confederation” 1999, pp. 5149 – 5172 (in German).
12
“Systematic Collection of Swiss Law Reports” No. 221, 431.
13
Margret Hedstrom, cit. in: L. Duranti, The Thinking on Appraisal of Electronic
Records: its Evolution, Focuses, and Future Directions, in: “Janus” 1997, 2, p. 55.
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Террі ІСТВУД

ЕКСПЕРТИЗА ЦІННОСТІ
ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ*
У сучасних умовах комп’ютерні технології та засоби зв’язку мають
поєднатися, щоб перетворити рутинну процедуру під час ведення справ
у будь-якому секторі суспільства на миттєвий доступ до інформації.
Люди цінують останнє, очікуючи найкращої інформації і постійно вимагаючи найновіших технологій для отримання і проведення цього.
Частина такої інформації тісно пов’язана з діями, необхідними для
ведення справ, але більшою мірою це просто спричинене соціальною амбітністю. За таких умов нерідко важко розрізнити архівні документи та
інші носії даних й інформації. Також важко поводитися з документами
таким чином, щоб вони лишалися “неперекрученими”, у просторі, який
засадничо існує для того, щоб забезпечувати зв’язки та маніпулювання
інформацією зі зростаючою продуктивністю. Подібне середовище створює незліченні перешкоди реалізації архівного завдання щодо довготривалого зберігання автентичних документів.
Автентичність документа оцінюється відносинами між його ідентичністю (тобто, чи був він написаний особою, яка претендує на авторство) та “правдивістю” (тобто чи був він змінений у будь-який спосіб
після створення і, якщо був, то чи суттєво це позначилося на його сутності). У традиційному середовищі, де існують стабільні носії, такі,
як папір, оцінка автентичності залежить від “неушкодженого” існування фізичних об’єктів. У електронному середовищі ми втрачаємо
очевидні критерії автентичності, що можуть походити від вивчення
фізичних характеристик документа. В оцифрованому світі, власне,
взагалі не існує можливості зберегти сам електронний документ.
Єдина можливість зберегти його властивості полягає у відтворенні
електронного документа. Необхідно завжди відновлювати в машинній
пам’яті бінарні цифри, з яких складається документ, і пропускати їх
через відповідні програми з метою їх отримання або представлення.
При будь-якому переміщенні та технологічній обробці, навіть під час
найпростіших операцій, не можна гарантувати повного відтворення
в усіх випадках. Що ж у цих умовах слід робити, якщо ми бажаємо
ставитися до електронних документів з такою ж самою мірою довіри,
Публікується за авторським текстом, надісланим до редакції “Архівів України”
(див.: Архіви України. – 2002. – № 1–3. – С. 232–236).
Англомовна версія подається за публікацією в журналі “Comma” (2002. – № 1–
2. – С. 77–87).
© Террі Іствуд, 2004
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як до традиційних документів, а вони щоб слугували нам таким же
чином, як традиційні?
Ця стаття є коротким викладом найважливіших здобутків проекту
InterPARES у царині експертизи цінності електронних документів.
InterPARES – абревіатура Програми міжнародних досліджень постійно
автентичних документів в електронних системах (International Research
on Permanent Authentic Records in Electronic Systems). Цей проект як
міжнародна, міждисциплінарна і спільна дослідницька ініціатива
розпочався в січні 1999 р., з прогностичним завершенням першого
етапу наприкінці 2001 р. Його метою були розвиток теоретичних та методологічних знань, суттєвих для зберігання електронічно народжених
документів, та формулювання на підґрунті цих знань моделі стратегії,
політики та стандартів, здатних забезпечити їхню збереженість.
Дослідження проводилися робочими групами за такими трьома напрямами: автентичність, експертиза, зберігання. Остаточні звіти за
напрямками зараз доступні для ознайомлення і коментування на спеціальному веб-сайті проекту http://www.interpares.org/draft_reports.htm.
Мета дослідження робочої групи з напрямку “експертиза” полягає у
визначенні, чи повинна оцінка електронних документів базуватися
на інших теоретичних критеріях, ніж ті, що використовуються при
роботі з традиційними документами, і яким чином цифрові технології
впливають на методологію експертизи цінності. Автор цієї статті є керівником згаданої робочої групи. Іншими її членами є Барбара Крег
(факультет інформаційних наук Торонтського університету), Філ Єппард
(Інформаційний факультет Олбанського університету Державного
університету Нью-Йорку), Джіджіола Фіорованті (Генеральна дирекція
архівів Італії), Норман Форте (Національний архів Канади), Марк
Гігуере (Національна архівна та діловодна адміністрація США), Кен
Ханіган (Національний архів Ірландії), Пітер Хорсман та Агніс Юнкер
(Архівна науково-дослідна школа Амстердамського університету), Ду
Меї з Центральної архівної адміністрації Китаю.
У процесі своєї діяльності робоча група створювала функціонуючу
модель різних дій, які здійснюються у процесі відбору електронних
документів, з метою виявлення виникаючих при цьому теоретичних
і методологічних проблем. Модель відтворювала сутність цієї діяльності як в архівних установах, так і в адміністративних підрозділах
інституцій, відповідальних за довготривале зберігання електронних
документів. Модель визначила чотири головні напрями відбору. Ними
є: 1) управління функціями з відбору; 2) оцінювання електронних документів; 3) опрацювання електронних документів, відібраних для
зберігання; 4) власне зберігання електронних документів.
Здійснення селективної функції встановлює правила та умови
для зберігача, який керує оцінкою та зберіганням. Двома складовими
управління відбором є стратегія експертизи та правила зберігання. Стратегія експертизи полягає у визначенні належних умов, що включають
таке: критерії експертизи, настанови, як задовольнити вимоги щодо
автентичності, процедури проведення експертизи та звітування про
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здійснення експертизи та її результати. Правила зберігання охоплюють
такі питання: процедура розміщення для зберігання, включаючи настанови для причин і умов передавання; процедура звітування про
роботу зі зберігання. Звіти про роботу з експертизи і зберігання містять
відомості, які суттєво впливають на процеси управління, спричинюючи
їх перегляд і вдосконалення у світлі набутого досвіду. У загальних рисах
управління селективними функціями щодо електронних документів
збігається з такими ж функціями щодо традиційних документів.
Багато проблем, що виникають у процесі архівного життя електронних документів, випливають зі змін в їхньому технологічному та інших контекстах, що створюються протягом життєвого циклу таких
документів. Ці зміни свідчать про обов’язок зберігача регулярно перевіряти, що ж відбувається з електронними документами, виділеними
для зберігання. Ми розглядаємо це як певну діяльність, спрямовану
одночасно як на забезпечення зберігання, так і на збирання інформації
про документи, виділені для довготривалого зберігання, і відповідно
до якої рішення щодо відбору підтверджується або, якщо це необхідно,
переглядається. У випадку, коли експертиза залежить від дизайну
електронних систем, подібно до переліку документів, або коли вона
проводиться вже після того, як система завершила своє функціонування,
моніторинг документів, відібраних для зберігання і внесення необхідних змін, стає частиною процесу відбору. Навпаки, оцінювання електронних документів, уже давно вилучених з активної системи, де вони
колись були створені, як правило, дуже ускладнене, оскільки дотична
інформація про їхні технологічний та інші контексти нерідко вже недоступна або її важко отримати. У такому моніторингу змін і його
вирішальному впливі на селекційне рішення немає нічого нового. В
електронному середовищі потреба в цьому ще посилюється.
Справжня експертиза цінності електронних документів істотно
відрізняється від експертизи традиційних документів. Подібно до традиційної експертизи, оцінювання електронних документів залежить від
того, наскільки повно експерт зібрав інформацію про самі документи
та їхній зміст з метою оцінювання їхнього значення і можливості зберігання. Оцінка значення електронних документів полягає в оцінці
їхньої здатності слугувати тривалим інтересам їхнього творця та суспільства, їхньої тривалої цінності, з одного боку, а також в аналізі і
винесенні судження щодо здатності документів бути автентичними,
тобто їхньої автентичності, з іншого. У роботі з традиційними документами наступний крок в експертизі цінності є рідко однозначно визначеним. Здебільшого експерти, володіючи інформацією про зберігання документів та міру контрольованості їхнього створення і підтримання, без подальшого клопоту просто припускають, що документи
лишатимуться автентичними. Виходячи ж із мінливої природи
електронних документів, такий наступний крок слід всебічно зважити.
Результатом цього, другого кроку стає оцінювання автентичності з урахуванням причин, що дозволяють електронним документам лишатися
автентичними в умовах, які вимагають від них автентичності. Робоча
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група з напрямку “Автентичність” опрацювала набір критеріїв – вимог
до оцінки автентичності, які використовуються в цьому аспекті експертизи цінності. Ці вимоги вміщено на веб-сайті проекту Inter PARES
як додаток до підсумкового звіту робочої групи.
Немає нічого складнішого за складання концептуальної характеристики тих показників, які визначають досягнення збереженості
автентичних електронних документів. Нічого подібного не трапляється
з традиційними документами. Засадничо, ми виділяємо в цій діяльності
три послідовні стадії. Перша – визначити або ідентифікувати ті елементи
документа, які потрібно зберегти для встановлення ідентичності й
“правдивості” документа. Ідентичність документа визначається його
характером, який відрізняє його від інших, тобто тими атрибутами документа, що притаманні лише йому і допомагають вирізнити його серед
інших документів. “Правдивість” документа визначають його повнота
та неушкодженість: документ є “правдивим”, якщо він цілісний і
неперекручений в усіх своїх суттєвих аспектах. Коли ми оцінюємо
електронний документ, то беремо до уваги передусім його повноту і
неперекрученість, якщо повідомлення про його готовність до зв’язку
з метою ознайомлення з його змістом однозначне. Під елементами
ми розуміємо зовнішні та внутрішні елементи відповідно до вимог
дипломатики. Вони є більш суттєвими, ніж ті елементи, які названі у
двох перших пунктах списку критеріїв.
Друга стадія визначення можливостей реалізації цього завдання
підводить нас до необхідності з’ясувати, як ті елементи документа, які
потрібно зберегти, заявлені в електронному середовищі. У більшості
випадків ці елементи виставлені як атрибути документа, але дуже часто
вони лише засвідчені в технологічному контексті документів, у самій
системі. Тому така ідентифікація полягає не тільки в ідентифікації
заявлених простих компонентів, а, скоріше, пов’язана з визначенням,
як і де їх заманіфестовано в якості цифрових компонентів або в самій
системі. Цифрові компоненти є “цифровими об’єктами – частиною
електронних документів, або такими, що містять один чи більше
електронних документів, зі своїми специфічними методами зберігання
та відтворення”. Невизначеність у питанні, в якому саме з елементів
оцифрованого об’єкту приховано таку інформацію, лише підкреслює
важливість ідентифікації того, що треба зберегти з метою увічнення
елементів, що окреслюють ідентичність документа. Деталі й результати
цієї частини процесу є серцевиною експертизи електронних документів,
оскільки саме вони в технологічних термінах специфічно визначають,
що ж конкретно потребує зберігання.
Оскільки це вже зроблено, наступною стадією є узгодження згаданих вимог щодо зберігання з реальними можливостями зберігача.
Чи має зберігач можливість отримати знання, технології та програмні
продукти для роботи з таким специфічним цифровим матеріалом? Результатом цього узгодження є інформація про цифровий матеріал, що
має зберігатися, та інформація про вартість і технічні можливості, яких
вимагає постійне зберігання наданих видів електронних документів в
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їхній автентичній формі, що разом з оцінкою постійної вартості складає
експертне рішення. Як це не сумно, але вся ця будова руйнується, якщо
зберігач втрачає можливість зберігання електронних документів, і таке
трапляється частіше, ніж загалом в архівному світі.
Наступним кроком є виконання умов, визначених експертизою.
Він полягає, серед іншого, у спорядженні документів, відібраних для
зберігання, супутньою інформацією, потрібною для їх зберігання, включаючи умови передавання, ідентифікації тих цифрових компонентів,
що зберігаються, та дотичною архівною і технічною документацією,
необхідною для їх постійного зберігання. Найголовніше при цьому те,
що ми не можемо просто надати спеціалістам усю інформацію, зосереджену в різних документах, пов’язаних із процедурою експертизи
цінності, і запропонувати їм вибрати тільки те, що стосується виконання
їхнього завдання. Втім, передавання електронних документів означає
направлення їх у стані готовності до переміщення, з чітко виокремленою
супровідною інформацією, потрібною для постійного зберігання, до
особи, яка відповідає за їх зберігання.
Відбір електронних документів дещо різниться від того, що ми
розуміли під цим процесом стосовно традиційних документів, а саме
відносно визначення їх цінності. Таким чином, природа технологічного
контексту привносить додаткові оціночні виміри, які не проявляються
у традиційних документах, у підґрунтя експертизи електронних документів: оцінка автентичності і визначення засобів до збереження електронних документів у автентичній формі. Як уже наголошувалося, це
переважно справа дуже детального розроблення процесу, пов’язаного з
більш інтенсивною документаційною процедурою, ніж та, яка знайома
більшості архівістів, ніж схвалення революційних теоретичних ідей.
Є зрозумілим і очевидним одне: розгортання селективної діяльності –
це перші життєво необхідні кроки на шляху довготривалого зберігання
автентичних електронних документів.
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РАДА ЄВРОПИ. КОМІТЕТ МІНІСТРІВ
РЕКОМЕНДАЦІЯ № R (2000) 13
КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ КРАЇНАМ-ЧЛЕНАМ СТОСОВНО
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ
ДОСТУПУ ДО АРХІВІВ
(прийнято Комітетом Міністрів 13 липня 2000 року
на 717 зустрічі членів Комітету Міністрів Ради Європи)
Комітет Міністрів відповідно до термінів статті 15.b Статуту Ради
Європи,
Зважаючи на те, що метою Ради Європи є встановлення більш
тісного союзу між її членами і що цей намір може бути реалізовано
спільними діями в галузі культури;
Беручи до уваги Конвенцію про захист прав людини і основних
свобод, передусім статті 8 і 10, і Конвенцію про захист осіб стосовно
автоматичної обробки персональних даних (ETS № 108);
Беручи до уваги Рекомендацію (81) 19 Комітету Міністрів країнамчленам стосовно доступу до інформації, що перебуває у розпорядженні
державної влади, і Рекомендацію (91) 10 Комітету Міністрів країнамчленам стосовно передачі персональних даних, що перебувають у
розпорядженні державних органів, третій стороні;
Зважаючи на те, що архіви визнаються невід’ємним і незамінним
елементом культури;
Зважаючи на те, що вони гарантують тяглість людської пам’яті;
Враховуючи підвищення інтересу суспільства до історії, інституційні реформи, які нині відбуваються в нових демократіях і виключний
рівень змін, які мають місце в створенні документів;
Зважаючи на те, що країна ще не стала повністю демократичною аж
до того, щоб кожний із жителів мав можливість дізнатися об’єктивно
про всі подробиці своєї історії;
Враховуючи складність проблем, пов’язаних із доступом до архівів
як на національному, так і на міжнаціональному рівні, зумовлених
розбіжностями конституційних і юридичних рамок, конфліктуючими
вимогами прозорості й секретності, захистом права на приватність і
необхідністю доступу до історичної інформації, кожне з яких по-різному сприймається суспільною думкою в кожній країні;
Знаючи бажання істориків досліджувати громадянське суспільство,
краще розуміти складність історичного процесу загалом і двадцятого
століття, зокрема;
Усвідомлюючи, що краще розуміння недавньої європейської історії
може сприяти запобіганню конфліктів;
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Зважаючи на те, що з огляду на складність публікацій, пов’язаних
з відкритістю архівів, необхідне прийняття європейської політики стосовно доступу до архівів, яке має базуватися на спільних принципах,
сумісних з демократичними цінностями,
Рекомендує всім урядам країн-членів вжити всіх необхідних заходів і кроки для того, щоб:
і. Прийняти законодавство про доступ до архівів, що відповідає
духу принципів, окреслених у цій рекомендації, чи привести чинне
законодавство у відповідність з цими принципами;
іі. Розповсюдити цю рекомендацію так широко, наскільки це
можливо, для всіх органів і для всіх осіб, яких це стосується.
ДОДАТОК ДО РЕКОМЕНДАЦІЇ № R (2000) 13
ВИЗНАЧЕННЯ

1. У цілях цієї рекомендації:
a. Слово “архіви” має таке значення:
і. Коли воно починається з малої літери “а”: сукупність документів
незалежно від дати, форми чи носіїв, вироблені чи набуті будь-якою
фізичною чи юридичною особою протягом часу їхньої діяльності і
переданих до Архівів для постійного зберігання; якщо інше не вказано, ця рекомендація стосується “державних архівів”, тобто тих, які
створені офіційними органами влади;
іі. Коли воно починається з великої літери “А”: державні установи,
на які покладено обов’язки із зберігання архівів;
b. Слово “доступ” має такі значення:
і. Функція, приналежна Архівам, що полягає в наданні матеріалів,
які перебувають під їх опікою, у розпорядження користувачів;
іі. Виконання цієї функції;
с. “доступ до архівів” означає можливість звертатися до архівних
документів відповідно до національного права. Ця точка зору на доступ
не охоплює використання документів, що веде до створення вторинних
матеріалів, які перебувають предметами особливих угод;
d. “користувач” означає особу, яка звертається до архівів, за винятком персоналу, який працює з архівами;
e. “захищені персональні дані” означає будь-яку інформацію, пов’язану з визначенням чи можливістю визначення особи (предмета
даних), яка відповідно до законів, текстів підзаконних актів чи рішення
суду не може бути предметом повідомлення громадськості без ризику
заподіяти шкоду інтересам цієї особи.
ТЕКСТИ ЗАКОНОДАВЧИХ
І ПІДЗАКОННИХ АКТІВ

2. У європейських країнах відповідальність за викладення загальних принципів, які керують доступом до архівів, покладена на законодавство і саме тому повинна регулюватися актами парламенту.
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Практичне врегулювання розподілятиметься між законами і постановами, відповідно до права кожної країни.
3. Акти і постанови, що стосуються доступу до державних архівів,
мають бути скоординовані і приведені в гармонію із законами, що
стосуються споріднених сфер, передусім із тими, які стосуються доступу до інформації, що перебуває у володінні державних органів влади,
і тими, які стосуються захисту даних.
4. Критерії доступу до державних архівів, визначені в законі, повинні застосовуватися до всіх архівів загалом на всій національній
території, незалежно від Архівів, відповідальних за їхнє збереження.
ЗАХОДИ, СПРЯМОВАНІ НА ДОСТУП
ДО ПУБЛІЧНИХ АРХІВІВ

5. Доступ до публічних архівів є правом. У політичній системі,
яка поважає демократичні цінності, це право повинно надаватися
всім користувачам, незалежно від їхньої національності, статусу чи
функції.
6. Доступ до архівів є частиною функцій служб державних архівів,
за яку, як таку, плата не повинна вноситися.
7. Законодавство має забезпечувати:
а. Як відкриття державних архівів без особливих обмежень, так і
в. загальний період закриття.
7.1. Винятки із цього загального правила, необхідні в демократичному
суспільстві, можуть, у вказаних випадках, бути передбаченими для
того, щоб гарантувати захист:
a. важливих суспільних інтересів, що вимагають захисту (таких, як
національна оборона, зовнішня політика і громадський порядок);
b. приватних осіб від поширення інформації, що стосується їх
особистого життя.
7.2. Усі винятки із загального періоду закриття, пов’язані зі зменшенням чи продовженням цього періоду, повинні мати юридичну
основу. Відповідальність за будь-яке закриття чи зняття обмежень
лежить на агентстві, яке створило документи, чи на адміністрації, яка
здійснює нагляд за ними, якщо тільки національне законодавство не
покладає цю відповідальність на окремий Архів. Будь-яке закриття
понад звичайний термін повинно здійснюватися на наперед визначений
період, в кінці якого дані мають бути відкритими для запитів.
8. Пошукові засоби повинні охоплювати всю сукупність архівів
і надавати можливість робити посилання, в разі потреби, на ті документи, які могли уникнути описування. Навіть коли допомога з пошуку
виявляє існування закритих документів і поки вони самі не містять
інформації, захищеної законодавством, вони мають бути легко – доступними, так, щоб користувачі могли попросити спеціальний дозвіл
для доступу.
9. Відповідні правила повинні допускати можливість звернення
за спеціальним дозволом до компетентних органів влади для доступу
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до документів, які відкрито не є доступними. Спеціальний дозвіл
для доступу повинен гарантуватися на однакових умовах усім користувачам, які його попросять.
10. Якщо потрібний архів не є відкрито доступним з причин, передбачених ст. 7.1, може бути надано спеціальний дозвіл щодо доступу
до витягів з документів чи з частковими вилученнями. Користувач
має бути повідомленим про те, що може бути надано лише частковий
доступ.
11. Будь-яка відмова в доступі чи в спеціальному дозволі на доступ
повинна надаватися у письмовій формі, і особа, яка подавала запит,
повинна мати можливість подати апеляцію проти негативного рішення
і, як останній крок, звернутися до суду.
ДОСТУП ДО ПРИВАТНИХ АРХІВІВ

12. Там, де це можливо, mutates mutandis, варто робити спроби
ввести ті ж умови доступу до приватних архівів, що передбачені і для
державних архівів.
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РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
РЕЗОЛЮЦІЯ РАДИ ВІД 6 ТРАВНЯ 2003 р.
СТОСОВНО АРХІВІВ
У ДЕРЖАВАХ-УЧАСНИЦЯХ (2003/C 113/02)
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
1) СПИРАЮЧИСЯ на Резолюцію ради від 14 листопада 1991 р. про
домовленості стосовно архівів1, так само, як Висновки Ради від 17 червня
1994 р. стосовно поглиблення співробітництва у сфері архівів2,
2) СПИРАЮЧИСЯ на Звіт групи експертів з кординації архівів у
Європейському Союзі, опублікований 1994 р.,
3) БЕРУЧИ ДО УВАГИ поточну діяльність, що стосується публічного доступу до документів і архівів Європейського Союзу,
4) ПІДКРЕСЛЮЄ важливість архівів у розумінні історії і культури
Європи,
5) ПІДКРЕСЛЮЄ, що добре збережені й доступні архіви є важливою складовою демократичного функціонування наших суспільств,
особливо у період кардинальних змін у Європі,
6) ВВАЖАЄ, що особливу увагу слід приділити проблемам управління архівами в контексті розширення Союзу,
7) ВВАЖАЄ, що потрібен дальший поступ у застосуванні й впровадженні інформаційних комп’ютерних технологій в архівній сфері,
8) ЗАПРОШУЄ КОМІСІЮ створити групу експертів включно з
представниками країн, що приєднуються, призначених відповідними
державними органами, для розгляду таких питань:
а. стан публічних архівів у країнах-учасницях ЄС, включаючи різні
аспекти перспективного розвитку архівів у наступні роки, беручи до
уваги розширення Європейського Союзу;
b. наслідки тенденцій, що склалися в попередні роки в архівній
сфері, особливо з огляду на розвиток новітніх технологій;
c. стимулювання конкретних кроків, зокрема:
– підтримки відповідних заходів для попередження шкод, що можуть бути заподіяні архівам через катастрофи, як, наприклад, повені;
для реставрування ушкоджених документів та архівів, а також
– зміцнення загальноєвропейського співробітництва у забезеченні
автентичності, довготермінового зберігання та доступності електронних
документів і архівів;
d. посилення координації, поширення інформації та обміну позитивним досвідом між архівними службами;
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е. можливості дальшої інтеграції роботи цієї експертної групи з
іншими відповідними ініціативами у цій сфері на європейському рівні,
особливо Європейським Планом Дій.
9) ЗАПРОШУЄ КОМІСІЮ подати Раді до середини 2004 р. звіт
про цю роботу, включаючи орієнтири більш тісного співробітництва
у майбутньому між архівами на європейському рівні.
1
2

ОJ C 314, 5.12.1991, p. 2.
ОJ C 235, 23.8.1994.
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To Our Readers
(From the Editor-in-Chief)
With the assistance of ICA/CLM, the State Committee of Archives of Ukraine
has prepared a special issue of the journal “Archives of Ukraine”. This issue is
dedicated to the Kyiv meeting of Committee on Legal Matters of International
Council on Archives (ICA/CLM) and the XVth International Congress on Archives
to be held in Vienna on August, 23–29, 2004.
Published herein are materials, conﬁrming evident achievements of Ukraine
in the sphere of archival legislation within the thirteen years of independence; also,
in this issue are details of current activities of the committee within the four-year
period, since the previous congress (Seville, 2000).
A part of these materials is being published for the ﬁrst time. Another, including
normative-legal acts, had been previously fully or partially disseminated in various
ways – as electronic publications at ICA website, as reports at international conferences and elsewhere. We considered it appropriate to submit them to the journal for
the purpose of comprehensive coverage of urgent challenges of society, as well as
for the purpose of sharing the experience of responding to them pursuant to archival
practices worldwide. We consider our steps in this sphere from our international
experiences in the resolution of legal problems in archival affairs.
Published materials deal with the most actual problems of archival legislation.
Namely, in our country the matter is about introduction of the Law of Ukraine “On
Electronic Record Keeping” and a range of other legislative acts in this sphere,
preparing a draft of the Law of Ukraine “On Record Keeping”, recent passing of
the Law of Ukraine “On National Program for Adaptation of Legislation of Ukraine
to Legislation of the European Union”.
We hope that this publication will be useful for participants of the XVth
International Congress on Archives, and the tradition of sharing the National and
international experience in archival editions will be continued.
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Hennadii BORIAK, Kostiantyn NOVOKHATSKY

MODERN NATIONAL ARCHIVAL
LEGISLATION OF UKRAINE*
Ukraine belongs to those countries, which in 1991 – after the collapse
of the Eurasian super-state, e.g. the USSR, – attained its independence, yet
was now faced with the challenge of paving its way towards a civil society.
We have strongly repudiated the Soviet totalitarian heritage, which, through
its Archives, professed for the most part in declaring the primacy of the
public (nomenclatured overtones abounding) over the personal; dispensed
access to retrospective information purely for ideological and political
characteristics, and mostly on the basis of belonging to this nomenclature;
the availability and accessibility of a few state Archival systems, including:
the separate Archival fond of the Communist Party, as well as the archival
systems of the KGB, Ministry of Internal Affairs, Ministry for Foreign Affairs, the military-industrial complex, etc.
The archivists of independent Ukraine set forth entirely new objectives
for themselves: to deﬁne the meaning and determine the niche of archives
vis-a-vis their new historical realities.
First of all, it was necessary to improve the standards of protecting the
archival heritage, granting overall binding power to legal regulations and
procedures, as suggested by archival theory and put into place by archival
practice. At the same time relying solely on the “status quo” was not the
answer, but rather maintaining a steady pace alongside ever-improving and
new technologies.
The second task was to democratize access to the archives according
to such norms, which would, on the one hand, adhere to the necessity of
the protection of national interests, human rights and freedoms, while on
the other hand, would answer to international standards, requirements and
experience.
The third objective lied in the need to create an integral system of holdings of retrospective documentary information, namely an National archival
fond, based on the already existing pre-1991 infrastructure, which could
collect archival documents of the Communist party, documents of former
special services and the Ukrainian component of the military-industrial
complex of the USSR. A decree of the Supreme Council of Ukraine on
the transfer of these documentary infrastructures and holdings, was issued
* Extended version of the paper presented at Pre-Congress Seminar in Elbląng (May
2003). Published in: Archives in the Society. ICA Pre-Congress Meeting – Vienna 2004:
Papers of the International Conference. Elbląng, May 22-24, 2003. Edited by Władyslaw
Stępniak. The Head Ofﬁce of State Archives, Warszawa, 2003, p. 240-245.
© Hennadii Boriak, Kostiantyn Novokhatsky, 2004
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already in 1991, on the heels of the liquidation of these totalitarian institutions, thus becoming the ﬁrst normative acts of modern Ukrainian legislation, with respect to the Archives.
The problematic development of a legal basis for archival affairs in
Ukraine was complicated at the outset of Ukraine’s independence in the
early 1990’s, since the guidelines of the country’s overall legal system were
only beginning to take shape. Moreover, archivists lacked experience in
preparing legislative acts.
A certain turn of events – namely, the dissolution of certain kinds of
social and state institutions in exchange for others, the swift increase of national self-consciousness, and the relevant interest to discover the historical
truth – required prompt legislative regulation regarding archival issues.
While the Law on archives in Ukraine was being drafted, there existed
two basic legislative acts in this ﬁeld – the Principles of legislation on
culture and the Law on information. Namely, the Principles for the ﬁrst
time declared citizens’ rights to create archives and guaranteed access to
archival documents, the responsibility of citizens to guarantee the protection
of archives, the prohibition to withdraw documents from archival fonds on
the basis of ideological or political thinking and so on. The Law on information assessed for the ﬁrst time, on the legislative level, the notion of a
“document”, regulated the right for obtaining information and protection
of personal data, information ownership, as well as a number of issues,
concerning archives.
The new archival law extended the legal norms of these basic acts.
The law determines the main entity of legal regulation as an aggregate
of important archival documents, which are owned by the state and are
subjects of the law, which governs on the territory of Ukraine or under its
jurisdiction. This aggregate of documents has been named the “National
archival fond” (further on – NAF). At the same time, in order to guarantee the proper functioning of the NAF, the law has constituted certain
infrastructures – the establishment of an archival system and network. As
a result, this explains why the speciﬁc legislation has been titled the law
“On the National archival fond and archival institutions”. It was passed on
December 24, December 1993. Later, in 1998, the anniversary of the date
of the passing of this law was ofﬁcially declared as a professional holiday
of archivists in Ukraine.
In due time, Public relations – evolving during the development of
the National archival fond – the recording and maintenance of documents,
and the use of archival information, became the subject of legal regulation.
However, the meaning of this law is broader than just a regulation of simply
professional issues. For the ﬁrst time, Ukrainian archives and legislation
have together solidiﬁed the notion of the National archival fond as a single,
integral entity consisting of both cultural and legal aspects, thus possessing
the highest level of national value, which in itself has immeasurable signiﬁcance. The documents located in the National archival fond are determined
as invaluable historico-cultural if not national treasures of the highest order,
and not only as transient property, subjects of scientiﬁc interest or sources
of judicial evidences.
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The determinative features of the Ukrainian archival law are:
– the assessment of the one-in-two core of the NAF as an integral part
of not only a national, but also a world culture heritage on the one hand,
and information resources for society on the other hand;
– the regulation of ownership of NAF documents, acknowledging the
equality of all forms of ownership and guaranteeing the absolute right of
Ukraine’s people to the National archival fond as national property.
Thus, for the ﬁrst time in Ukraine’s history, a legal basis for the reorganization of the archives was created on the premise of de-politicization,
democratization, the accessibility of state archives and protection of rights
of the archives’ owners and users of archival information.
The state’s jurisdiction over the National archival fond does not contradict with the civil rights of the documents’ owners and users and does not
violate these rights. The administrative and supervisory directives of the
state archival institutions, – as for all NAF documents – irrespective of their
ownership, are geared only towards guaranteeing the normal and effective
day-to-day operations of the NAF as well as the safety of its documents.
The legislation became a benchmark for national policy on archives.
Guaranteeing the safety and accessibility of the NAF and its acquisition
program are among the priority-driven directions of this policy.
Over the course of the last few years a number of important issues
concerning archival affairs were regulated by certain articles in other pieces
of legislation, taking into account basic principles provided by the original
archival law. They are, namely, laws of Ukraine “On State Secrets”, “On
Privatization of State Property”, “On Copyright and Relevant Rights”, “On
libraries and library Affairs”, “On Museums and Museum Affairs”, “On
Bringing out, Bringing in and Return of Cultural Values” and others. Currently, more than 30 such laws are already in effect. Their norms, concerning
archives, constitute the basis of Ukrainian archival legislation.
State archives have obtained a new status as institutions of social protection of citizens. A signiﬁcant role in the regulation of access to NAF documents was played by another Law of Ukraine, namely the legislation “On
the Rehabilitation of Victims of Political Repressions”. It contained norms
which signiﬁcantly inﬂuenced the important social responsibility of modern
archives. Soviet totalitarian society – irregardless of the “Khrushchev thaw”
period of partial rehabilitation of repressed people – did not include the state
archives into this activity, but rather the archives of special services, the
prosecutor’s ofﬁce and places of incarceration. However, after the transfer
of all archival investigative and criminal ﬁles from the institutions of the
former KGB of Ukrainian SSR to state archival institutions for unlimited
access, the contemporary archival system bears virtually the sole burden
of responsibility for maintaining a suitable balance between the interests
of society, which makes a concerted effort to discover the truth about the
range of Stalin’s repressions between the 1930s-1950s, and the interests
of persons (those repressed themselves, their relatives and descendants),
who are not always openly eager to disclose personal materials pertaining
to punitive bodies. Thus we are faced with a serious collision between two
declared legal norms: on one hand – freedom of information, on the other
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hand – protection of personal data. Besides, we should be aware of the fact
that not all components of this information are absolutely authentic. These
new developments suggest a very important but at the same time absolutely
new phenomenon for Ukrainian archivists, namely the role of “gatekeepers”. Yet, at the same time, this term is rather poorly mentioned in modern
Ukrainian legislation. On the one hand, we run the danger of abuse and
willfulness, on the other hand – we are severely criticized by the same
scholars, journalists, public ﬁgures, who are interested in the disclosure of
all pieces of information, without any exclusions about the political repressions of the former regime.
One more aspect of this problem concerns itself with a great deal of
personal information, readily available in the archival fonds of the Communist party. They are various personal ﬁles, biographical references
which were made without fail for every nomenclature employee, as well as
“personal ﬁles”, claims and accusations, concerning nomenclature clerks.
Some claims were absolutely groundless, but may be used unethically for
the sake of political gain. We should not forget that the majority of the older
generation of today’s politicians, including both Presidents of Ukraine, at
one time, possessed rather high positions in the nomenclature of the Communist party.
Ukrainian archivists are doing their best to prevent politicians from using
archival records in “dirty” PR campaigns. Fortunately, there were no known
cases to use such “compromising ﬁles” of the communist party archives
against political enemies during the period of Ukrainian independence. Unlike other post-socialist countries, the Communist party archives in Ukraine
are used exclusively for academic purposes. This may be explained by the
absence of ofﬁcial court proceedings against the banned Communist Party,
and to some extent, by speciﬁc attitudes of the Ukrainian mentality such
as tolerance, political passivity, and a sense of forgiveness in the broader,
global context. But we should not relax our vigilance, because even now
current legislation doesn’t provide any speciﬁc reasons for interpreting its
norms according to one single meaning in favor of protecting a person’s
interests.
This legislation is based on a number of norms of the Constitution of
Ukraine, which relate directly to the country’s cultural heritage and retrospective documentary information. The basic responsibility of archivists
and citizens in the archival realm of activity is the provision of article 34:
“Everyone has the right to free gathering, keeping, use and distribution of
information”. It is signiﬁcant that this norm in the Constitution foregoes
many of the fundamental rights of a person: to freedom of outlook, meeting,
right to property, work, rest, social security, education, health protection
and other.
Under conditions of substantial societal transformation, legislation cannot remain static. The seven-year duration of the current archival law has
also shown that parts of its provisions merit improvement.
First of all, the 1993 Law should be brought into accord with the Constitution, passed in 1996.
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Secondly, some of the norms should be amended, namely those concerning access to archives, according to international legal norms and
recommendations.
Thirdly, the experience and expertise of the current state archival system
should be taken into consideration, particularly because the ﬁrst archival
law was based mainly on the Soviet archival legacy.
All these objectives were taken into account and included in a new version of the Law “On the National Archival Fond and Archival Institutions”
passed by the Parliament on December 13, 2001.
In general, the evolution of Ukrainian archival legislation towards
democratization can best be illustrated by the example of the liberalization
of norms concerning access to documents in the new interpretation of this
law. It should also be noted, that while drafting it, we attempted to adapt
the norms and recommendations the of European Council, namely, Recommendations NR (2000) 13 of the Committee of Ministers of EC to member
countries concerning European policy of access to archives.
The law considers a wide range of problems, ranging from access
to archival documents, to use of retrospective documentary information.
They are – intellectual access (searching for necessary information) and
physical access (direct access to records); generally declared accessibility
of archival information and limitation of access in certain situations; types
of limitation: concerned with the content of records, their physical state and
other circumstances; restrictions by terms and pattern of use of received
information, by categories of users; restrictions, concerned with copyright,
ownership and other.
The new wording of the legislation includes the progressive provisions,
concerning the openness of the NAF documents, and maintains their accessibility for users from the moment of their (documents) receipt by the
archives. It also contains the norm which concerns the equality of right to
access for all users, irrespective of their nationality or citizenship.
With the new wording of the Law we have ﬁnally regulated the entire
registration procedure for using the NAF documents – on the basis of a
personal application and identiﬁcation document of the given person only.
At that, the law forbids to request any other documents from a person. It
eliminates the differentiation in providing originals or copies of records to
users, depending on the purpose of use.
It clearly determines the list of restrictions in access to documents,
which belong to governmental or territorial communities:
1. Access may be temporarily (up to one year) restricted, concerning
documents, which need to be put in order or improvement of physical
condition.
2. Information, which is considered – as stipulated by the law – as a
state secret or to that effect, is protected as well.
3. Access to documents, which contain conﬁdential information about
the person, or information that may threaten the life or sanctity of the habtation may be also restricted for a period up to 75 years.
4. Archives have the right to refuse access to minors, persons declared
by the court as incapable, and persons that severely violated the procedure
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of using archival documents. This is the only the reason of refusal when
the user is unable to be responsible for meeting his engagements. At that,
the user does not have to prove his right to using. This duty is imposed on
the archives.
The law provides that in case of refusal of access, the archives have to
state it in writing, specifying exhaustive reasons of refusal, since actions
of ofﬁcials, who prevent the realization of legal rights of users, may be appealed in subordinative order or in court.
We have taken additional new steps in favor of the user in a new phrasing of this law. Thus:
1. In case of necessity, it provides the opportunity at the archives’ consent, to use not only reference instruments, but also registration documents,
namely so called “ﬁles of the fonds”, which contain information about the
history of origin, moving and gaining of the records by the archives. Previously, it was merely insider information, accessible only by the archives’
employees.
2. The norm, which obliged the users to make copies of the documents
at their own expense in order to acquaint oneself with the documents in case
such copies are not available at the archives, was excluded.
3. The procedure of bringing copies of records abroad was simpliﬁed.
Now the law does not require any special permit, if the archives have certiﬁed the copies.
More efﬁcient and concrete regulation of many other archival issues, as
well as responsibilities and liabilities of both interacting parties, contributed
to the improvement of cooperation between the archives and users of the
records.
***
At the beginning of 2004 it was published “Principal Rules of Work of
State Archives of Ukraine” – a peculiar code of norms, recommendations,
regulations for day-to-day work of archivists. (till that time Ukraine used
all-union “Rules” of 1984).
Saving tradition of majority of basic issues, the Rules at the same time
in many spheres of archival activity provide sufﬁcient reconstruction, and
sometimes even subdue of stereotypes. Namely, the Rules include our positions concerning the following modern innovations, which are absent at
mentioned normative manual of 1984:
– legal status of documents of National archival fond;
– document as an article of trade; transfer of ownership in archival
technological processes;
– securing of national interests in the sphere of archival affairs;
– international codes of ethics of archivists as a component of regulation of professional activity and as an element of integration into the world
archival community;
– state archives as an informational system and as a body for management of archival affairs and record keeping;
– archives acquisition area as a sphere of its functional authorities;
– broadening of independence in archives management;
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– marketing activity of archives as business subject within speciﬁc
sphere of services;
– change of approaches to classiﬁcation features of organization of
National archival fond’s documents, non-fond’s system of documents
organization;
– authorities of expert bodies taking into account new functions: money
evaluation, determination of category of document’s value;
– activity of archives in concern with new principles and technology
of National archival fond formation, acquisition of archives and authorities
concerning all subjects of record keeping;
– receiving of archival documents for deposition, their stock-taking and
state registration of documents of National archival fond;
– centralized state registration of documents of National archival fond,
registration of documents of special content, registration of a range of certain
situation of documents movement;
– issuing of documents for temporary use outside archives;
– securing of safety while urgent situation, insuring of documents;
– archival description as a process of creation of secondary documentary information;
– annotated register of descriptions as a type of archival reference;
– separation of notions of use and application in informational activity, determination of main principles for use of documents and principles
of access to them;
– deﬁning of main directions for informatization archives activity and
archival affairs in general.
This is the list of only some key innovations, provided and regulated
by the Rules.
One of indisputable results of performed work is continuation of introducing and regulation of archival terminology. Though it was not a end in
itself, but sooner a side product, but there are new, for examples, determination of notions of document safety securing or notion of “little- or less
contrasting documents. And there are a lot of such examples.
Comparing to foreign analogues (namely, Russian) our Rules have
more unitarity and more attention has been paid to methodic of technological processes.
Work on these Rules lasted for almost 12 years. And soon – their experimental introduction and approbation.
***
The passing and development of archival legislation had a profound
signiﬁcance not only with respect to the reformation of archival affairs, but
with respect to the protection of the sovereignty and national interests of
Ukraine in archival matters, and the strengthening of its position in theinternational legal realm.
Of course, we realize the necessity of its further improvement, and hope
for wider familiarization with European archival legislative norms in order
to adopt them for national legislation.
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LEGISLATIVE ACTS
ON ARCHIVAL AFFAIRS AND RECORD KEEPING:
SELECTION OF TEXTS
Restoration of state independence of Ukraine in 1991, dynamic transformational processes in its social-political and economic life sufﬁciently
inﬂuenced development of archival affairs. Namely, one of the most acute
problems was legal regulation of new social relations in archival sphere,
creation of normative-legal base, which would correspond to realities of that
time, solving of questions concerning assignees of national archival-documentary heritage. New normative-legal acts in this sphere should correspond
to general legislation system of Ukraine, international legal norms and
provide opportunity for reformation and development of archival affairs.
One of the important needs of the society became learning of truth
about past and, correspondingly, making available of a great deal of archival
documents, previously almost inaccessible or hidden at all.
The society considered as a ﬁrst important step on this way transfer,
according to the decree of the Presidium of Verkhovna Rada of Ukraine
of August 27, 1991, of documents from archives of Communist party of
Ukraine to subordination of Principal archival board at the Cabinet of
Ministers of Ukraine. This act ceased parallel functioning of two archival
fonds – state and Communist party, founded massive declassifying of
archival documents, and contributed to strengthening of resource base of
state archives.
Below we provide texts of laws and other normative-legal acts, which
formulate principles of public policy in the sphere of archival affairs and
record keeping. Of course it includes not all acts of archival legislation of
Ukraine, some of them are published only partially. The criterion for selection of texts for translation was the endeavor to give the most complete
idea about main legal norms for access to archival documents and archival
information in Ukraine.
According to the decree of the Presidium of Verkhovna Rada of Ukraine
of September 09, 1991 state archives received from archives of the Committee of State Security of Ukraine some categories of previously classiﬁed
archival documents: archival-investigation ﬁles of repressed persons, who
later had been rehabilitated, ﬁltration ﬁles for citizens, which were brought
out for forced work to Germany and other countries – Germany’s satellites – while World War II.
Development of legal bases of informational sphere of society and state
in Ukraine began at passing on October 02, 1992 of the Law of Ukraine
“On Information”. It provided general legal basis of informational relations,
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ﬁxed the right of a person for information, deﬁned the system of information, its types, sources, and information access modes. For the ﬁrst time
in modern legal affairs it deﬁned meaning, role and place of documents in
informational relations.
This law became basic in informational sphere, its norms have been
developed in many further legislative acts.
One of the problems in application of the Law of Ukraine “On Information” was different interpretation of norms concerning collections and
accumulation of data about a person, rights of a person for familiarization
with information about it, concentrated in various bodies and documents
(including archival) and other. Case, concerning ofﬁcial interpretation of
corresponding articles of the Law of Ukraine “On Information” was considered by the Constitutional Court of Ukraine and on October 30, 1997 it
made a decision on these issues.
Decision of Constitutional Court of Ukraine of October 30, 1997
concerning interpretation of certain articles of the Law of Ukraine “On information” was based on corresponding norms of Constitution of Ukraine,
passed by Verkhovna Rada of Ukraine on June 28, 1996.
It is signiﬁcant that right for information in Constitution of Ukraine
precedes most of fundamental rights and freedoms of a person.
Second part of article 34 contains also constitutional basis for organization of archival affairs and activity of natural and juridical persons in this
sphere.
Basic in the sphere of archival affairs and record keeping is the Law of
Ukraine “On National Archival Fond and Archival Institutions”, which ﬁrst
reduction had been passed on December 24, 1993, and the second, which
is valid at present – on December 13, 2001.
The matters of storing of documents of National archival fond in librarian and museum fonds, stock-listing of these documents and use of data,
contained in them, are regulated by corresponding articles of the Law of
Ukraine “On Libraries and Librarian Affairs” and the Law of Ukraine “On
Museums and Museum Affairs”. In particular, it ﬁxes priority of archival
law concerning written commemoratives, other types of archival documents,
stored in libraries and museums.
According to article 4 of the Law of Ukraine “On National Archival
Fond and Archival Institutions” documents of National archival fond are one
of the types of cultural values. Certain situations of their use, and namely
questions on their bringing out, bringing in and return to Ukraine, are regulated by the Law of Ukraine “On Bringing out, Bringing in and Return of
Cultural Values”, passed on September 21, 1999.
Since certain part of archival documents contains data, which constitute
state secret, great signiﬁcance for practical activity of state archival establishments of Ukraine have norms of the Law of Ukraine “On State Secret”,
which was passed on January 21, 1994.
One of directions of day-to-day informational activity of archival establishments is consideration of applications of citizens with requests to
assist in realization of their rights and legal interests, providing citizens
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for this purpose with certiﬁcates, copies of documents, satisfaction of their
informational queries in any other ways.
Legal issues of organization of such activity are regulated by the Law
of Ukraine “On Applying of Citizens”, passed on October 02, 1996.
Among numerous applications of citizens to state archival establishments great majority consists of applications of persons, who, in their
time, suffered political repression, or their relatives on issues, concerned
with sentencing, punishment, other types of repression and rehabilitation
according to the Law of Ukraine “On Rehabilitation of Victims of Political
Repressions in Ukraine”, passed on April 17, 1991.
Some peculiarities of access of citizens to archival documents on these
matters were separately considered by Verkhovna Rada of Ukraine on
December 24, 1993.
One more category of citizens, who suffered persecutions of totalitarian
regimes, are persons, who suffered Nazi’s persecutions while World War II.
Recent years state archives of Ukraine performed a great number of works
on documentary conﬁrmation of facts of Nazi’s persecution (imprisonment
of civil inhabitants at concentrations camps, ghetto, other places of forced
detention, bringing out for forced work to Germany and its allies, and other).
The purpose of this work is compensation of the loss, caused to victims,
and their social protection according to the Law of Ukraine “On Victims
of Nazi’s Persecutions“, passed on March 23, 2000.
According to article 19 of the Law of Ukraine “On National Archival
Fond and Archival Institutions” State Committee of Archives of Ukraine
determined the procedure for use of documents of National archival fond,
owned by the state, territorial communities and stored at corresponding
archival establishments.
In the Law of Ukraine “On National Archival Fond and Archival Institutions” archival affairs and record keeping are related to constituents of a
single documentary-informational sphere and noted that State Committee
on Archives of Ukraine is a specially authorized central executive body in
this sphere.
In order to deﬁne public policy in the sphere of archival affairs and record keeping, concerning documents making, on May 22, 2003 Verkhovna
Rada of Ukraine passed the laws of Ukraine “On Electronic Records and
Electronic Records Circulation”, “On Electronic Digital Signature”. The
draft of the Law of Ukraine “On Record Keeping” was prepared for submission to consideration by the parliament. After its passing, Ukraine will
ﬁnish formation of modern legislative basis for work with ofﬁcial documents, starting from the moment of their creation.
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EXCERPTS FROM LEGISLATIVE ACTS
CONSTITUTION OF UKRAINE (1996)

A r t i c l e 34. Every one is guaranteed with the right for freedom of
thinking and speech, for free expression of his views and beliefs. Every one
has the right for free collection, keeping, use and distribution of information
orally, in writing or in any other way – at his own discretion.
Exercising of these rights may be limited by the law in the interests of
national security, territorial integrity or public order with the purpose to
avoid public disorders or crimes, for protection of health of the population,
for protection of reputation or rights of other people, to prevent disclosure
of information, obtained in conﬁdential way, or for support of authority or
unbiliousness of justice.
LAW OF UKRAINE “ON INFORMATION” (1992)

A r t i c l e 1. Determination of information
In this Law information means documented or publicly disclosed data
about events or phenomena, occurred in society, state and environment.
A r t i c l e 9. Right for information
All citizens of Ukraine, juridical persons and governmental bodies have
the right for information that provides the possibility of free obtaining, using, distribution and keeping of information, which is needed by them for
exercising their rights, freedoms and legal interests, performing of their
tasks and functions.
Exercising of right for information by citizens, juridical persons and
the state should not violate public, political, economical, social, spiritual,
ecological and other rights, freedoms and legal interests of other citizens,
rights and interests of juridical persons.
Each citizen is to be provided with free access to information, concerning his personality, except cases, provided by legislation of Ukraine.
A r t i c l e 10. Guarantee of right for information
Right for information is guaranteed by:
obligation of governmental bodies, as well as local and regional authorities, to inform provide on its activity and made decisions;
creation of special information services or systems at governmental
bodies, which could provide access to information according to set procedure;
free access of subjects of informational relations to statistical data,
archives, libraries and museum fonds;
restrictions of this access are only conditioned by speciﬁcity of valuables
and special conditions for their safety, provided by legislation;
creation of mechanism for exercising of right for information;
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carrying out of governmental control over keeping of laws on information;
providing of responsibility for violation of legislation on information.
A r t i c l e 14. Main types of informational activity
Main types of informational activity are obtaining, using, distribution
and keeping of information.
Obtaining of information is a purchase, obtaining or accumulation according to current legislation of Ukraine of documented or publicly disclosed
information by citizens, juridical persons and the state.
Using of information is a satisfaction of informational needs of citizens,
juridical persons and the state.
Distribution of information is a distribution, disclosing and realization
of documented or publicly disclosed information, according to provided
by the law procedure.
Keeping of information is a securing of proper condition of information
and its mediums.
Obtaining, using, distribution and keeping of documented and publicly
disclosed information are carried out according to the procedure, provided
by this Law and other legislative acts in the ﬁeld of information.
A r t i c l e 23. Information about a person
Information about a person is a complex of documented or publicly
disclosed data about a person.
Main data about a person (personal data) are nationality, education,
marital status, religion, health state, as well as address, data and place of
birth.
Sources of documented information about a person are issued to its
name documents, signed by it documents, as well as information about a
person, collected by governmental bodies and local and regional authorities
within their competence.
It is prohibited to collect data about a person without its prior consent,
except cases, provided by the law.
Each person has the right to familiarize with information, collected
about it.
Information about a person is protected by the Law. (See ofﬁcial interpretation to article 23 in Decision of Constitutional Court of Ukraine No.
5-зп (v005p710-97) of 30.10.97).
A r t i c l e 24. Reference and encyclopedic information
Reference and encyclopedic information is systemized, documented or
publicly disclosed data about social, public life and environment.
Main sources of this information are encyclopedias, dictionaries, reference-books, advertisements and announcements, guide-books, cartographic
materials and other, as well as references, issued by authorized for that
governmental bodies, local and regional authorities, unions of citizens,
organizations, their employees and automated informational systems.
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System of this information, access to it are regulated by librarian, archival and other branch-wise legislation.
A r t i c l e 27. Document in informational relations
Document is a provided by the Law material form of obtaining, storing,
use and distribution of information by way of its ﬁxation on paper, magnetic,
cinema, video and photo ﬁlm or other media.
Primary document is a document, which contains source information.
Secondary document is a document, which is a result of analyticalsynthetic and other processing of one or a few documents.
A r t i c l e 28. Information access modes
Information access mode is a provided by legal norms procedure of
obtaining, storing, distribution and use of information.
According to access mode information is divided into open information
and information of restricted access.
The state controls information access modes.
The task of control over information access mode lies in securing of fulﬁllment of requirements of the legislation as to information by governmental
bodies, enterprises, establishments and organizations, and not to allow some
data being unreasonably attributed to information of restricted access.
Governmental control over following of set mode is carried out by
special bodies, provided by Verkhovna Rada of Ukraine and Cabinet of
Ministers of Ukraine.
In the course of control Verkhovna Rada of Ukraine may demand
from governmental bodies, ministries, departments reports, which contain
data about their activity on providing of information to interested persons
(number of refusals to grant access to information, specifying reasons of
such refusals; number and grounds for applying of restricted information
mode as to certain types of information; number of complaints about illegal actions of ofﬁcials, which refused to grant access to information, and
measures, which were taken concerning them).
A r t ic l e 30. Information of restricted access
Information of restricted access according to its legal mode is divided
into conﬁdential and secret.
Conﬁdential information is an information, owned, used or possessed
by certain natural or juridical persons and may be distributed only at their
consent and on terms, provided by them.
Citizens, juridical persons, who own information of professional, business, productive, bank, commercial and other nature, obtained at their own
expense, or information of their professional, business, productive, bank,
commercial and other interests and does not violate provided by the law
secret, independently determine the access mode to it, including its belonging
to conﬁdential category, and provide protection system (means) for it.
The only exception is information of commercial and banking nature,
as well as information, which legal regime has been determined by Verk-
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hovna Rada of Ukraine at presenting of the Cabinet of Ministers of Ukraine
(on statistical, ecological, banking operations, taxes and other issues), and
information, concealment of which may cause threat for life and health of
people.
Secret information includes information, which contain data, which
constitute state or other provided by the law secret, which disclosure may
harm a person, society or state.
Attributing of information to category of secret data, which form state
secret, and access of citizens to it is carried out according to the law on
this information.
Procedure of secret information circulation and its protection is determined by corresponding public authorities subject to compliance with the
requirements of this Law.
Procedure and terms of secret information disclosure are determined
by corresponding law.
Information of restricted access may be distributed without its owner’s
consent, if such information is socially signiﬁcant, that is it is a subject
of civil interest and if the right of society to know this information prevails over the right of its owner for information protection. (Article 30 is
supplemented with paragraph according to the Law No. 676-IV (676-15)
of 03.04.2003).
A r t ic l e 31. Access of citizens to information about them
Citizens have the right:
within the period of information collection, to know what kind of information and for what purpose, in what way, by whom and for what reason
it is collected;
for access to information about them, reject its correctness, completeness, appropriateness and other.
Governmental bodies and organizations, local and regional authorities, which informational systems contain information about citizens, are
obliged to provide it freely and free of charge at the request of persons,
whom it concerns, except cases provided, provided by the law, as well as
take measures for preventing unauthorized access to it. Should these terms
be violated, the Law guarantees protection of citizens from losses, caused
by the use of such documents.
Access of unauthorized persons to information about other persons,
collected in accordance to current legislation by governmental bodies,
organizations and ofﬁcials, is prohibited.
Keeping of information about citizens should not last longer than it is
necessary for legally provided purpose.
All organizations, which collect information about citizens, should,
before starting work with it, perform public registration of corresponding
databases according to the procedure, provided by the Cabinet of Ministers
of Ukraine.
Necessary volume of data about citizens, which may be legally obtained, should be limited to the maximum and may be used only for legally
approved purpose.
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Denial of access to such information, or its concealment or illegal collecting, use, keeping or distribution may be appealed in court. (See ofﬁcial
interpretation of article 31 in Decision of Constitutional Court of Ukraine
No.5-зп (v005p710-97) of 30.10.97).
A r t i c l e 37. Documents and information, which are not
subject to be disclosed at requests
Documents, which contain the following, are not subject to be disclosed
at requests:
information, legally determined as state secret;
conﬁdential information;
information on operative and investigative activity of bodies of prosecutor’s ofﬁce, Ministry of Interior, Security Service of Ukraine, inquiry
bodies and courts in cases, when their disclosure may harm operative
measures, investigation or inquiry, may violate right of a person for true
and objective judicial consideration of its case, may cause threat for life or
health of any person;
information, which concerns personal life of citizens;
documents of intradepartmental business correspondence (memorandum, correspondence between branches and other), if it concerns development of establishment activity direction, decision-making process and
precede their making;
information, which is not to be disclosed according to other legislative
or normative acts. Establishment, which had received a request, is entitled
to reject aquatinting with document, which contain information, which is
not to be disclosed according to normative act of another public authority,
and public authority, which considers the request, has no right decide on
its disclosing;
information of ﬁnancial establishments, prepared for control ﬁnancial
boards.
A r t i c l e 39. Information as an article of trade
Informational products and informational services of citizens and juridical persons, which are involved in informational activity, may be objects of
trade relations, which are regulated by current civil and other legislation.
Prices and pricing policy for informational products and informational
services are to be set by agreements, except cases, provided by the Law.
A r t i c l e 40. Informational product
Informational product is a materialized result of informational activity,
destined at satisfaction of informational needs of citizens, governmental
bodies, enterprises, establishments and organizations.
A r t i c l e 41. Informational service
Informational service is a carrying out of informational activity in
provided by the law form, concerning providing of informational products
to consumers in order to satisfy their informational needs.
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A r t i c l e 45. Protection of right for information
The law protects Right for information. The state guarantees to all participants of informational relations equal rights and access to information.
No one can restrict rights of a person for selection of form and sources
of information obtaining, except cases, provided by the law.
Subject of right for information may demand to eliminate any violations of its right.
It is prohibited to seize printed issues, exhibits, and data banks, documents from archival, librarian and museum fonds and their destruction due
to ideological or political reasons.
A r t i c l e 53. Informational sovereignty
Bases for informational sovereignty of Ukraine are national informational resources.
Informational resources of Ukraine include all belonging to it information, irrespective of its content, form, place and time of information
creation.
Ukraine independently forms its informational resources on its territory and freely disposes of them, except cases, provided by legislation and
international agreements.
LAW OF UKRAINE
“On Introduction of Changes to the Law of Ukraine
On the National Archival Fond and Archival Institutions” (2001)

[…]
This Law regulates relations, concerned with formation, stocktaking,
preservation and use of the National Archival Fond and other main issues
of archival affairs
A r t i c l e 4. The National Archival Fond
The National Archival Fond, which is a constituent part of native and
world cultural heritage and informational resources of society, is under state
protection and destined for satisfaction of informational needs of society
and the state, realization of rights and legal interests of each person.
Documents of the National Archival Fond constitute cultural valuables,
which are permanently kept on the territory of Ukraine or in accordance
with international agreements, obligation of which is given by Verkhovna
Rada of Ukraine, are to be returned to Ukraine.
Natural and juridical persons are obliged to ensure safety of the National
Archival Fond and contribute to its replenishment.
A r t i c l e 8. The ownership for documents
of the National Archival Fond
The documents of the National Archival Fond may be of any ownership
form, provided by the Constitution (254k/96–BP) and laws of Ukraine.
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The law protects the ownership for the documents of the National
Archival Fond .[…]
It is prohibited to exclude the documents of the National Archival
Fond from the owner or authorized by him person without their consent,
except the cases, provided by Ukrainian laws. Documents of the National
Archival Fond, excluded in accordance with the law for holding an inquiry,
preliminary (pre-judicial) investigation, carrying out legal proceedings, are
to be compulsory returned to the owner or authorized by him person, but
not later than within a year after ﬁnishing of the case proceeding.
A r t i c l e 9. Realization of the ownership
for documents
of the National Archival Fond
The owner owns, uses and disposes the documents of the National Archival Fond taking into consideration restrictions, provided by the law.
The owner of the documents of the National Archival Fond and other
persons, who use the mentioned documents, have no right to destroy, damage them or change their content. […]
A r t i c l e 15. Access to documents
of the National Archival Fond
Documents of the National Archival Fond and its reference stuff are
issued for the use at archival institutions beginning from the time of their
receipt for storing, and at private archival collections – on decision of their
owners.
The state encourages owners of private archival institutions to increase
the access to documents of National archival fond, contributes to publication
and exhibiting these documents at shows.
It is prohibited to attribute to state and other provided by the law secret
the information about place of keeping documents of the National Archival
Fond, owned by the state, territorial communities, as well as create secret
archives for keeping such documents.
Citizens of Ukraine have the right to use documents of the National
Archival Fond or their copies on the basis of personal application and identiﬁcation document. Persons, who use documents of the National Archival
Fond on ofﬁcial matter, deliver the document certifying their authority.
Foreigners and persons without citizenship, legally staying in Ukraine,
enjoy the same rights of access to documents of the National Archival Fond,
as well as they have the same obligations as citizens of Ukraine.
It is prohibited to require from users to present documents, which are
not provided by this Law.
The user is informed on refusal of access to documents of the National
Archival Fond in writing with speciﬁcation of exhaustive reasons of refusal.
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A r t i c l e 16. Restriction of access to documents
of the National Archival Fond, owned
by the state and territorial communities
Archival institutions are entitled to restrict the access to documents of
the National Archival Fond, owned by the state or territorial communities,
for the term up to one year due to their scientiﬁc technical processing, check
of their presence, condition and restoration. In case of carrying out of great
volume of mentioned activities the term of restriction may be extended by
authority of central body of executive power in the sphere of archival affairs
and record keeping, but not more than for one year.
Archival institutions are entitled to refuse the access to documents of
the National Archival Fond, owned by the state or territorial communities,
to minors, persons, acknowledged by the court as incapable, and persons,
who severely violated the procedure of archival documents use.
For the sake of information protection, attributed to as state or other
provided by the law secret, contained in documents of the National Archival Fond, access to these documents is restricted according to the law until
cancellation of decision of attributing this information to state or another
secret.
Access to documents of the National Archival Fond, which contain
conﬁdential information on a person, or threaten life or inviolability of the
home, is restricted for 75 years from the moment of their creation, if the law
does not provide the other. Before this term access is possible at consent of
a citizen, whose rights and legal interests might be violated, and in case of
his death – at his legatee’s consent.
In case of transfer of documents of the National Archival Fond, owned
previously by state or territorial communities, under the treaty to state archival institutions or archival departments of city councils, conditions of their
keeping are to be determined with previous owners in mentioned agreement. The mentioned procedure may be also provided in cases of transfer
of documents for keeping without any changes of their ownership.
A r t ic l e 17. Restriction of access to documents
of the National Archival Fond,
which belong to other owners
Archival subdivisions of people associations, religious organizations,
as well as of private enterprises, institutions and organizations, archival
institutions, founded by physical persons, are entitled to restrict the access
to documents of the National Archival Fond in order to secure the safety of
documents and protection of rights and legal interests of documents owners
or other persons. Restriction is placed at the request of documents owner or
other interested persons by written notiﬁcation to central body of executive
power in the sphere of archival affairs and record keeping.
In cases, provided by the law, restrictions, mentioned in the fourth
and ﬁfth paragraphs of Article 16 of this law and the ﬁrst paragraph of
this Article, do not concern ofﬁcers of state archival institutions, courts,
law-enforcement, control-revision and tax authorities, who accomplish
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ofﬁcial missions. The law may provide other cases, not covered by such
restriction.
A r t i c l e 19. Procedure of use of documents
of National Archival Fond
The procedure of use of documents of the National Archival Fond,
owned by the state or territorial communities, is determined by central body
of executive power in the sphere of archival affairs and record keeping.
The procedure of use of documents of the National Archival Fond,
owned by other owners, is determined by the owner and authorized by him
person taking into account recommendations of central body of executive
power in the sphere of archival affairs and record keeping.
A r t i c l e 20. Rights of users of documents
of the National Archival Fond
Users of documents of the National Archival Fond, owned by the state
or territorial communities, have the right to:
1) use at reading hall of archival institution copies of documents from
the use fonds, and in case of their absence – originals, if their access is
not legally restricted, and in accordance with the law to use documents of
limited access;
2) receive from archival institutions certiﬁcates on information, contained in documents, access to which is not restricted on legal basis;
3) receive documents or their copies for temporary use outside archival
institutions on written approval of archival institutions;
4) use references to documents, and on approval of archival institutions – registration documents;
5) make, including with the help of technical appliances, or receive
from archival institutions copies of documents and excerpts from them, if
it does not threatens documents condition and does not violate copyright
and relevant rights, as well as to require that these copies or excerpts were
certiﬁed by archival institution;
6) publish, declare, quote and recreate in any other way the content of
archival documents referring to the place of their holding and keeping to
the terms, provided by legislation.
Rights of users of documents of National Archival Fond, owned by
other owners, are determined by the owner of a document taking into
consideration recommendations of central body of executive power in the
sphere of archival affairs and record keeping.
Actions of the ofﬁcials of archival institutions, who prevent realization
of legal rights of users of documents of the National Archival Fond, may
be claimed in subordination order or ad litem.
A r t i c l e 21. Responsibilities of users of documents
of the National Archival Fond
Users of documents of the National Archival Fond have to:
1) follow provided by legislation procedure for use of documents, timely
fulﬁl legal requirements of archival institutions workers;
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2) secure safeness and timely return of documents, issued them for use;
3) immediately inform archival institution about discovered damages
or insufﬁciency of documents;
4) bar from confusion or falsiﬁcation of used information, contained
in archival documents;
5) timely inform owner of documents or authorized by him archival
institution on intentions to use contained in documents information with
commercial purpose;
6) fulﬁl the duties, provided by agreements, concluded between the user
and owner of the documents or authorized by owner juridical or natural
person;
7) compensate caused by him losses to archival institutions subject to
the law or agreement terms.
FINAL PROVISIONS

1. This Law comes into effect on the date of its publishing, except second
part of article 25, which comes into effect on January 01, 2003.
[…]
4. Introduce changes to the following legislative acts of Ukraine:
1) in Code of Laws of Ukraine on administrative violations of law
(80731-10, 80732-10) (Vidomosti Verkhovnoii Rady of Ukraiinskoii RSR,
1984, appendix to #51, p. 1122):
Code of laws should be supplemented with Article 92-1 of the following wording:
“A r t i c l e 92-1. Violation of legislation on National Archival Fond
and archival institutions
Negligent storing, spoiling, damaging, hiding, illegal transfer of documents of the National Archival Fond or documents, which are to be included
into it to another person, illegal access to mentioned documents – result in
warning or imposing of penalty to citizens from three to seven non-taxable
minimal incomes of citizen and warning or imposing of penalty to ofﬁcials – from ﬁve to ten non-taxable minimal incomes of citizen.
The same actions, performed by a person, who within a year had been
imposed such penalty for violation, mentioned in ﬁrst part of this article – result in imposing of penalty to citizens from seven to twenty non-taxable
minimal incomes of citizen and to ofﬁcials – from ten to forty non-taxable
minimal incomes of citizens”. […]
LAW OF UKRAINE
“On Libraries and Librarian Affairs” (2000)

A r t i c l e 16. Librarian fonds
[...]
Archival documents, collected in library, are a part of National Archival
Fond of Ukraine according to the Law of Ukraine “On National Archival
Fond and Archival Institutions” (3814-12).
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Special regime of protection, keeping and use is applied to documents,
which are introduced into or subject to be introduced into State register of
national cultural property of Ukraine, and to documents, which constitute
unique commemorates of National Archival Fond of Ukraine and are kept
in libraries. [...]
LAW OF UKRAINE
“On Museums and Museum Affairs” (1995)

A r t i c l e 17. Stock-taking, keeping and use of documents
of National Archival Fond
Stock-taking, keeping and use of documents of National Archival Fond,
which are stored in museums, is carried out according to the Law of Ukraine
“On National Archival Fond and Archival Institutions” (3814-12).
(Article 17 in wording of the Law No. 594-IV (594-15) of 06.03.2003)
[...]
LAW OF UKRAINE
“On State Secret” (1994)

A r t i c l e 13. Term of validity of decision on referring
of information to state secret
Term, within which decision on referring of information to state secret, is deﬁned by state expert on secrets taking into account secrecy rate
of information, determination criteria for which are provided by Security
Service of Ukraine, and other circumstances. It may not exceed: concerning
information with “specially important” stamp – 30 years, with “top secret”
stamp – 10 years, with “secret” stamp – 5 years.
A r t i c l e 15. Classifying and declassifying
of material information media
Classifying of material information media is carried out by way of
providing corresponding document, product or other material information
media with secrecy stamp.
Metadata of each material information media should contain secrecy
stamp, which corresponds to information secrecy rate, deﬁned by decision
of state expert on secrets, – “specially important”, “top secret”, “secret”,
date and term of classifying of material secret information media, which is
to be deﬁned taking into account terms of validity of decision on referring
of information to state secret, provided by article 13 of this Law, signature,
its decoding and position of a person, which provided mentioned stamp, as
well as referring to corresponding paragraph (article) of Summary of data,
which constitute state secret.
[…]
It is prohibited to provide secrecy stamps, provided by this law, to material media of another secret information, which does not constitute state
secret, or conﬁdential information.
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[…]
A r t i c l e 17. Appeal of a decision on classifying
of material information media
Citizens and juridical persons have the right to make to ofﬁcials, who
provided material media of secret information with secrecy stamp, obligatory
for consideration reasonable proposition on declassifying of this information
media. Within one month, mentioned ofﬁcials should provide the citizen
and juridical person with the answer on this matter.
Decision on declassifying of material information media may be appealed by citizen of juridical person in subordination order to higher body or
ofﬁcial or at court. In case of rejection of a complaint, submitted according
to subordination order, citizen or juridical person has the right to appeal
decision of higher body or ofﬁcial at court.
[…]
LAW OF UKRAINE
“On Applying of Citizens” (1996)

A r t i c l e 1. Applying of citizens
Citizens of Ukraine have the right to apply to governmental bodies, local
authorities, unions of citizens, enterprises, establishments, organizations of
any ownership, mass media, ofﬁcials concerning their functional duties with
remarks, claims and propositions, which concern their statutory activity,
application or petition for realization of their social-economic, political and
personal rights and legal interests and claim about their violation.
[…]
Persons, who are not citizens of Ukraine and legally staying on its territory, have the same right to apply, as citizens of Ukraine have, if other is
not provided by international agreements.
A r t i c l e 7. Prohibition to reject acceptance
and consideration of applications
Applications, properly made and legally presented, are to be compulsory
accepted and considered.
It is prohibited to reject acceptance and consideration of application
referring to political views, belonging to some party, sex, age, religion,
nationality of a citizen, or lack of knowledge of its application language.
If questions, touched upon in application, received by governmental
bodies, local authority, enterprise, establishment, organization of any
ownership, union of citizens, ofﬁcial, are not included in their competence,
within ﬁve days it should be sent to the proper body or ofﬁcial, on which
applying citizen should be informed. In case, when application does not
contain data, necessary for making of reasonable decision by the body of
ofﬁcial, within the same term it should be returned to the citizen with corresponding explanations. […]
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A r t i c l e 19. Obligations of governmental bodies, local authorities,
enterprises, establishments, organizations of any ownership, unions
of citizens, mass media, their managers and other ofﬁcials concerning
consideration of complaints and applications
Governmental bodies, local authorities, enterprises, establishments,
organizations of any ownership, unions of citizens, mass media, their managers and other ofﬁcials within their competence are obliged:
to check applications and complaints objectively, timely and thoroughly;
at citizen’s request to invite him to session of corresponding body,
which considers its application or complaint; […]
to inform in writing the citizen on results of application or complaint
check and the crux of made decision; […]
A r t i c l e 20. Term of consideration of citizens’ applications
Applications are considered and solved within not more than one month
from the date of their receiving, and those, which do not need additional
consideration, – immediately, but not later than within ﬁfteen days from
date of their receiving. If it is impossible to solve questions, mentioned in
application, within one month, manager of corresponding body, enterprise,
establishment, organization or its deputies deﬁne necessary term for its
consideration, on which applying person should be informed. At that total
term of solving of questions, mentioned in application, may not exceed
forty-ﬁve days. […]
LAW OF UKRAINE

“On Electronic Record and
Electronic Records Circulation” (2003)
A r t i c l e 5. Electronic record
Electronic record – record, information in which is ﬁxed in the form of
electronic data, including compulsory metadata for the record.
Content and procedure of placement of compulsory metadata for electronic records is determined by legislation.
Electronic record may be created, transmitted, stored and transformed
by electronic means into visual form.
Visual form of electronic record is display of data, contained in the
record, by electronic means or on paper in the form, suitable for perception
of its content by a person.
A r t i c l e 9. Electronic records circulation
Electronic records circulation (circulation of electronic records) – complex of processes of creation, processing, sending, transmission, receiving,
storing, use and destruction of electronic records, which are carried out with
the use of integrity check and if necessary with conﬁrmation of receiving
of such records.[…]
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A r t i c l e 13. Storing of electronic records
and archives of electronic records
Subjects of electronic record circulation should store electronic records
on electronic media in the form, which allow checking records integrity on
these media.
Term of storing of electronic records on electronic media should not
be less then the term, provided by legislation for corresponding paper records.
In case of impossibility to store electronic records on electronic media
within the term, provided by legislation for corresponding paper records,
subjects of electronic records circulation should take measures for duplicating records on several electronic media and perform their periodical duplication according to the procedure of registration and copying of records,
provided by legislation. If it is impossible to meet mentioned requirements,
electronic records should be kept as paper copies of records (if original paper
record is not available). When copying electronic records from electronic
media it is obligatory to perform check of data integrity on this media.
When storing electronic records it is obligatory to meet the following
requirements:
1) information, contained in electronic records, should be available for
its further use;
2) it must be possible to restore electronic record in the format, in which
it was previously created, sent or received;
3) if available, information, which allows to determine origin and purpose of electronic record, as well as date and time of its sending or receipt,
should be stored.
Subjects of electronic record circulation may secure meeting of requirements concerning storing of electronic records through using of intermediary
services, including archival institution, if such institution meets the requirements of this article. Creation of archives of electronic records, submission
of electronic records to archival institutions of Ukraine and their storing
at these institutions is carried out according to the procedure, provided by
legislation.
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Mikhail LARIN

COMPARATIVE REVIEW
OF ARCHIVAL LEGISLATION OF CIS COUNTRIES
In our professional activity we rely on experience of previous development of archival affairs, develop from joint root, more and more integrate
into world informational and archival space. Moreover, we have the common aim. All these matters allow speaking about simultaneity, closeness
of forms, as well as of content of archival law.
All laws determine in vivid or indirect form national archival fonds
as an integral part of national property, as an important constituent of
culture, deﬁne archival documents as the source of historical information,
distinguish documents according to their ownership, contain articles, which
protect rights of owners and possessors of documents, all legislative acts
include provisions, which concern obligations of the state as for saving of
documentary heritage and principles of archives management.
But not all countries mention in their legislation that archives are a constituent of informational resources of society, and this is important due to
development of informational law in all countries, which should correspond
to archival law, not all archival laws list the typical content of documents
of national archival fonds.
Generalized consideration of legislative practice in the sphere of archival affairs conﬁrms that in all CIS countries archival services carry
out signiﬁcant work in development and improvement of legislative and
normative base.
So, in Russia it was prepared the draft of the Law “On archival affairs
in Russian Federation”.
In Kazakhstan decrees of the Government have approved “Provisions
on procedure of bringing out of documents of National archival fond abroad
Kazakhstan Republic”, “Provisions on State Insurance fond of documents
copies”, “Principal rules for documenting and documentation management”.
The President of Republic of Kazakhstan has signed changes and supplements to the law “On National archival fond and archives”.
In December of 2001 Ukraine has passed a new reduction of the Law
“On National archival fond and archival establishments”, which obviously
widened the problem branch of legal regulation, further developed the endeavor to strengthen public inﬂuence to the sphere of documents storing,
vividly strengthened norms concerning providing of security to National
archival fond.
© Mikhail Larin, 2004
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In the sphere of access to documents important innovation was deﬁning of a single procedure of drawing out of document to citizens for using
of archives – only on the basis of application and identiﬁcation document.
There appeared also some other provisions, directed at liberalization of
access to documents.
New reduction of Ukrainian law more neatly and consecutively displays intensiﬁcation of inﬂuence of state archival establishments to record
keeping.
Activating this situation and taking into account the fact that in archival
legislation we can not provide sufﬁcient level of inﬂuence of archival service
to record keeping at departments, we came to a conclusion of necessity to
develop a draft of the Law “On documentary maintenance of management
activity”.
The most important provisions of this legislative act and the most important condition of its real application is imposing of coordinating function in the sphere of documentary maintenance if management to special
authorized federal body.
Archivists of Ukraine also began preparing of draft of the law on general record keeping.
All archival services of CIS countries consider archives as a speciﬁc
informational system, as a constituent part of informational resource. At
the same time legislation in the sphere of informatization weakly considers
peculiarities of national archival fonds. That is why there exists a problem
of convergence of legal basis of information science and archival affairs.
Special inﬂuence in modern world obtains care of archivists about
protection and satisfaction of interests of citizens, who are joined long-term
connections, concerning obtaining of social, biographical and genealogical
information, protection of copyrights and intellectual property, property
rights.
One of the complicated aspects of archival legislation of other countries
is legal argumentation of acquisition of national archival fonds with documents of non-governmental bodies.
Laws of Republic of Belarus in various articles, but ﬁnally fully, documents from personal stuff are protected.
New law of Ukraine also contains a ground for strengthening of control
over documents of non-governmental establishments.
Archival legislation of Republic of Georgia, Republic of Tajikistan,
Republic of Uzbekistan also contains norms, which impose on owners of
archives of non-governmental organizations to provide safety of documents.
This direction is rather perspective, and in countries with completely
formed and ancient traditions of democratic legislation, such as England,
France, Spain, documents of private non-governmental archives are not
staying beyond attention of governmental archival services.
All legislative acts of CIS countries contain articles, which declare
freedom of access to archives, including for foreign users.
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At the same time freedom of access to archives has a range legal restrictions, which comes from legislation on state secret, rights of citizens
for protection of personal life secret, copyrights and right for intellectual
property.
Legal norms in this part of acts, obviously, need intergovernmental
harmonization, since national archival fonds of our countries were previously constituent parts of State archival fond of the USSR. There is a need to
create single procedure for application of citizens to archives, to ﬁx singled
and approved terms of inquiries performing, common forms personal data
providing.
It is necessary to achieve a single understanding of “personal data”
notion, to determine rate and reasons of conﬁdentiality of certain groups
of such information.
Legislative practice of our countries in the sphere of archival affairs is
determined by principles of equity, by level of understanding of meaning
and role of archival affairs national documentary property for self-identiﬁcation of society and development of state system. Archival acts do not cause
domination of interests of certain social groups or departments.
One of necessary conditions for creation of single informational area
on the territory of CIS countries is use of single archival terminology.
Decree of inter-Parliamental Assembly of CIS countries of April 1999
approved a model law “On archives and archival fond”, which recommended
for use at development of national archival legislation. In our opinion, this
law is rather useful.
We would like that training for exchange of experience in legislative
activity and application of legal practice was arranged on the basis of international regional center for professional development of archivists.
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Hennadii BORIAK

VOTING FOR OR AGAINST THE ACCESS TO ARCHIVES
OF SPECIAL AUTHORITIES,
RESPONSIBLE FOR VIOLATION OF HUMAN RIGHTS:
REVIEWING LAST DECADE IN UKRAINE
History of passed XXth century was rather rich in events, which inﬂuenced violation of main human rights. Not to mention two awful world wars,
it is enough to refer to dictators and totalitarian regimes, which existed within
the century worldwide: in Europe, Asia, Africa and South America. Such
hard lot probably passed by only Australia, Antarctica and North America
together with a few European countries.
Problems, concerned with archives of such representative regimes,
especially those, where great deal of human rights violation facts are displayed, take leading place in our forum. I would like to pay attention only
to some aspects of these problems, arising from modern archival practice
in Ukraine, and namely, to questions of protection and complying with human rights while using archives of repressive authorities of past regime in
today’s conditions.
These questions do not have speciﬁcally Ukrainian coloring. It is obvious that such problems are subject of activity of archivists in Germany,
who inherited archives of Gestapo and Schtasi from actually two totalitarian
regimes. They are also actual in countries of South America, which got rid
of totalitarian regimes within 1980–1990’s (Argentina, Salvador, Uruguay
and Chile), in many Asian and African countries, including SAR, in all postSoviet and post-socialistic countries after 1990–1991, and now for today’s
transient and future democratic government of post-Saddam Iraq.
Ways of solving the problem of access to archives of special services of
former totalitarian and repressive regimes in various countries are different.
United Germany ran to complete and unconditional unveiling of Schtasi
archives, as it was with Gestapo. Democratic governments of Salvador,
Chile, Cambodia, and South Africa, which opened archives of former governments in order to initiate the process of national reconciliation, have
done the same.
But, according to true observation of famous specialist in human rights
protection, American professor Bruce P. Montgomery, “Reconciliation without prosecution of those responsible for committing crimes against humanity,
however, has been a highly dubious affair. In the past, accountability and
justice have abandoned as the price for maintaining fragile stability1”.
© Hennadii Boriak, 2004
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Probably those were the reasons why in Tajikistan, one of Central Asian
republics of the former USSR, archives of special services have been totally
destroyed. But it had not prevented beginning of civil war in the country
and now – establishing of new authoritarian regime.
Let us remind that on the territory of former Russian Empire it was not
ﬁrst destroying of archives of repressive authorities. After February revolution in 1917, which had overthrown czar’s regime, archives of “Okhranka” – Guards Department of Ministry of Interior of Russian Empire – had
been also burned in Petrograd. At twist of fate, saved documents of czar’s
punitive authorities were again immediately classiﬁed by new Bolshevic
power and were actively used by newly created special services – All-Union
Extraordinary Commission (VChK), OGPU, KGB. Access to them has been
completely granted only in 80 years after Bolshevic October revolution – at
the beginning of 1990’s.
We also should keep in mind the fate of all-Union archives of repressive
services after 1991, after the collapse of the USSR, which still keep the data
about violation of rights of not only Russian citizens, but many inhabitants
of new independent states (NIS). According to acknowledgement of Russian archivists, there was a kind of “privatization of archival information,
based on usurpation of ofﬁcial opportunities”2. In other words, there is a
struggle around archives of former KGB of the USSR: certain information
from them appears in the press, but at the same time there is no complete
unveiling of special services’ archives.
Special attention of world archival and academic community to mentioned problems is conﬁrmed by the fact of recent international conference
in Liverpool (UK). It was held on 22nd–25th of July, 2003 with main topic
“Political Pressure and Archival Records” and had rather representative
membership from many countries of the world, but unfortunately only one
report from “post-socialistic” countries (Slovenia)3. I think that organizers
of this conference should have care of inviting reporting representatives
at least from Russia and Ukraine, who could illustrate state of matters on
mentioned topic in post-Soviet countries.
These examples are given to show complexity of the problem and prove
that, in our opinion, still there is no exact and deﬁnitive answer to question,
posed in the title of my paper. On the contrary, experience shows existence of
essential contradictions and even collisions not so much in archival practice
as exclusively in national and international legislation.
The essence of these collisions may be formulated very approximately
and brieﬂy as follows: on the one hand, providing of as wide as possible
access to archives of totalitarian special services and at the same time ensuring the renewal of rights of repressed and persecuted by these services,
disclosure of truth about their crimes against mankind and violation of human rights are nor subject to discussion. On the other hand – at the same
time ensuring the protection of personal data, which public disclosure is
undesirable due to necessity to comply with rights of repressed and persecuted themselves for information about their person, as well as many other
people, involved into the terrible millstone of repression machine. Since
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under pressure of investigators, under threats and tortures these people
sometimes gave evidences, which threatened other people: their familiars,
relatives, colleagues, or even unfamiliar people. Nowadays, no one has right
to accuse them; thus, to my mind, we are obliged to avoid uncontrolled
distribution of the information, which may efﬁciently harm themselves and
their descendants.
Coming back exactly to the practice in our country. The republican
special services as branches of such authorities of the USSR were liquidated in 1991. It happened on the 24th of August. Two weeks later, on 9th
of September 1991 the Parliament of independent Ukraine has passed a
decree “On the transfer of archival documents of KGB of Ukraine to state
archives of the republic”4. It was mentioned that documents of KGB of
Ukrainian SSR “are of great importance for objective evaluation of social
and political processes, massive repressions, rehabilitation and guaranteeing of legal interests of citizens”, and obliged to transfer them to central
archival authority and its local branches.
Actually, in Ukraine this decree liquidated completely separated and
uncontrolled by public authorities archival system of special services, which
was founded in 1918. But further developments, unfortunately, had not
obtained such radical character, excepted by the decree. Since approved at
the end of 1993 National archival law allowed creation of special branch
archives of certain authorities for permanent keeping of their documents,
then the ﬁrst one was State archives of Security service of Ukraine, which
inherited almost all documents of KGB of Ukrainian SSR. Public archives
in Kyiv city and regions received only two categories of documents from
the KGB archives: archival-investigation materials of rehabilitated persons
and so called “ﬁltration ﬁles” of former Ostarbeiters (Eastern workers)
and captives of the Second World War, who came through “ﬁltration” in
state security authorities after coming back to motherland. Besides, due to
insufﬁciency of place to store these documents state archives of Donetsk
and Odesa regions had to rejected completely to carry out the decree of the
Parliament.
It is not difﬁcult to notice that archival institutions have received ﬁrst of
all those documents, which were necessary for social protection of citizens
and renewal of historical justice concerning unreasonably repressed people.
Within 1992–2002 information from these documents has been requested
by 1.180.471 persons, including 1.134.902 Ukrainian citizens and 45.569
foreigners (from Russia, Byelorussia, Kazakhstan, Israel, Poland and other).
They were given 836.581 positive references, and 343.890 negative answers.
There was a great number of rehabilitated citizens, who requested to certify
the fact of their being persecuted by totalitarian regime.
But at ﬁrst steps of using the information from Security Service of
Ukraine archives, state archives clashed with the problem of citizens’ interests protection. Mostly those were questions of enclosing of negative
information about persons, contained in ﬁles of judicial and out-judicial
processes, in transcripts of accused persons’ interrogation and other. At their
own initiative archivists had to became those “gatekeepers”, described by
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famous American archivists and librarian M. Lane, and restrict the access to
ﬁles, transferred from Security Service of Ukraine, in order to guarantee constitutional rights of citizens, untouchability of persons and private life5.
One more aspect of this problem lies in necessity of professional criticism of documents of secret services archives. Since one of the main methods
of work of Soviet special services were provocation and deception, then it
is evidently that they were widely used in work with arrested people. There
were forgery of interrogation transcripts, falsiﬁcation of evidences and
investigation ﬁles in whole, distribution of false information, as if it was
received during investigation. That is why, each information from archives
of special services requires thorough examination, search of acknowledgements from all relating documents, and attempts of “sensational publication”
of such documents most likely to do much harm to certain person, but not
to obtain historical justice6.
Activity of State archives of Security service of Ukraine, created according to decree of the Cabinet of Ministers in 1994, also provides supplying
of informational needs of society and the state, assisting in realisation of
rights and interests of citizens. This archives inherited all documents, created in the process of activity of republican authorities of national security
within 1919–1991, materials of criminal processes, which were not followed
with rehabilitation. Access to those of them, which contain information
about person, is based on the norms of Constitution of Ukraine, laws “On
Rehabilitation of Political Repressions Victims in Ukraine”, “On Information”, “On State Secret” and “On the National Archival Fond and Archival
Institutions”.
The question is namely about article 32 of Constitution of Ukraine,
which at the same time guarantees to each citizen the right for familiarisation with information about him or her, collected by public authorities in
case there are no state or other secret, protected by law. It is also prohibited
to use and distribute conﬁdential information about person, except some
cases. Article 34 of the Constitution provides that right to free collection,
keeping, use and distribution of information may be restricted in interests
of national security, territorial integrity, keeping of civil order, for protection of reputation or rights of other people, for prevention of enclosure of
conﬁdential information and other7. These norms completely correspond to
requirements of European convention on protection of main human rights
and freedoms of 1950, as main international act on human rights.
These norms of Constitution of Ukraine are realised wider in several
laws, mentioned above.
That is why State archives of Security service of Ukraine separately studies each inquiry, concerned with granting of access to archival documents,
which contain information about a person, taking into account mentioned
juridical norms. Certain decision depends on inquirer’s possession of a
right to request such information, correlation of such right with the rights
of other people, availability of person’s permit to give information about
him or her, regulations of access to this information, provided by norms of
the Law “On State Secret”, and other.

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3

35

According to Ukrainian legislation foreigners may use archival documents as citizens of Ukraine, which corresponds to the norms of international
law and conﬁrms our aspiration to adaptation to world democratic legislation. This norm is applied at state archives as well as at branch archives of
Security service of Ukraine.
Its documents are widely used. Within the year of 2002 State archives
of Security service of Ukraine received 350 applications from research institutions, universities, social organisations, another 550 applications from
citizens of Ukraine, 17 – from foreigners. These inquiries are concerned
with documents, which contain information about policy of totalitarian
regime, massive repression mechanism, and activity of National security
authorities.
At the same time, in opinion of specialists of State archives of Security
service of Ukraine, one of unresolved issues is the problem of access to archival criminal ﬁles, court decision on which came into effect and were not
cancelled. To explain the matter, it must be mentioned that mostly political
opponents of Soviet regime were accused of criminal offences. Such ﬁles,
dated on 1919–1960, regardless of any logic, but according to the letter of
Soviet law, are not accessible to any citizen, even to relatives8. Even now
only personnel of prosecutor’s ofﬁce and court can use them, as it is regulated by norms of Criminal-Procedural Code of Ukraine. The question of
access to such ﬁles should be solved at legislative level. The necessity to
introduce changes to the Law of Ukraine “On Rehabilitation of Political
Repression Victims in Ukraine” is quite clear, since it was passed in 1991
and deprives the right for rehabilitation of persons, who struggled against
Soviet power, though it is vivid that they were real Ukrainian patriots.
So, political processes of the last decade in Ukraine, concerned with
disclosing of archives of former secret services, are rather contradictory.
On the one hand, society in general, and mostly radical political elite and
academic community requires complete knowledge of all restrictions as to
using of these archives. Practice of certain legislative and public authorities
is destined at keeping of balance between level of revelation of crimes of
totalitarian regime and guarantees of human rights, ﬁrst of all at securing of
conﬁdentiality of personal data, collected by former regime, since uncontrolled use of such data may harm certain persons and their descendants.
Under such circumstance archivists, including archivists of Security service
of Ukraine, have very responsible task to become “gatekeepers” and guarantors of human rights protection. Execution of these functions needs strong
legislative base, which is not completely perfect in Ukraine yet.
1
Montgomery Bruce P. “The Iraqi Secret Policy Files: A Documentary Records of
the Anfal Genocide”, Archivaria, 52 (Fall 2001), p. 71 – 72.
2
Maksymova Ella. “Prodavtsy sensatsii iz arkhiva Prezidenta”, Izvestiia (Iuly 13, 1994).
3
See: http://www.liv.ac.uk/lukas/Political_pressure_ﬁles/draftprog.htm
4
See: Arkhivy Ukraiiny, 1991, No. 5–6, p. 6.
5
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dzherelo: naukovo-metodolohichni aspekty vykorystannia” Ibid., p.2–28.
7
Konstytutsiia Ukraiiny (1996), article 32, 34.
8
See: Bilokin S. “Masovyi teror iak zasib derzhavnoho upravlinnia v SRSR (1917–
1941”, Kyiv, 1999, p. 37.

37

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3

Kostiantyn NOVOKHATSKY

LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY
FOR VIOLATION OF ARCHIVAL
LEGISLATION IN UKRAINE
In the process of constituting of variety of ownership, rendering of
new meaning to rights and freedoms of citizens, relations in the sphere of
archival affairs may be regulated only on legislative basis.
This, in fact, determines evident growth of the role of normative-legal
regulation in activity of the State Committee on Archives of Ukraine. Performing of such regulation is of second importance task of the Committee,
after producing of offers on formation of public policy in archival sphere.
Norm creating, including law creating, activity of the State Committee
on Archives is carried out on various levels and simultaneously at several
directions. First of all, this is work on creation and improvement of basic
laws, which regulate the sphere of archival affairs and record keeping.
On December 13, 2002 it was passed a new reduction of the Law of
Ukraine “On National archival fond and archival establishments”, which was
in effect since 1993. Numerous innovations extend the sphere of its application and provide conditions for more complete realization. At that they do
not exclude from agenda questions on necessity to pass more extended law
on archival affairs. New reduction of the law on NAF has ﬁxed the necessity
of development and passing of one more law – on record keeping.
Simultaneously with work on these principal laws on archival affairs
and science of documents we make offers concerning taking into account
and protection of our interests in other laws, where archival connections
may be noticed. Till now we have more than thirty of such laws.
The State Committee on Archives performs actions of analogue character in concern with drafts of normative-legal acts of other levels: decrees
of the President, decrees and regulations of the government, acts of other
central executive bodies.
It is worth to mention social protection of archivists: providing of main
categories of specialists in central state archives with state employee status,
rises and long service bonuses, bonuses for use of ancient languages.
Almost this year main block of sub-law acts, on the basis of worked
out legal norms consolidation, has been transferred to archival technologies
level in Principal rules of activity of state archives.
Problems of improvement of legal regulation in general, including in
archival affairs, have several aspects. First of all this is a producing of certain norms, their legalization with further mastering by law subjects and,
© Kostiantyn Novokhatsky, 2004
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ﬁnally, securing of their practical realization in day-to-day activity. The last
one also greatly depends on presence of necessary sanctions for violation
of approved norms at this or that system of legislation.
Ukrainian legislation provides various forms of responsibility for
lawbreaking in this sphere depending on scale, character of violations and
other circumstances. First of all, the law on NAF itself contains an article,
which provides such responsibility, and the list of violations. They are
negligent storing, damage, destroying, falsiﬁcation, concealment, stealing,
illegal bringing out Ukrainian territory, illegal transfer of NAF documents
to another person, illegal access to such documents. At that it is important
that responsibility occurs not only concerning documents, which are already included into NAF, but also those, which are to be included into it.
Another important moment: provided in the law list is not complete, it is
conditioned also that “other violations of legislation on National archival
fond and archival establishments” are also to be punished. And ﬁnally, third
moment – sanctions are imposed not only for direct violation of the law,
but legislation as well, that has rather wider signiﬁcance.
New reduction of the law is supplemented with the article on compensation of losses, suffered due to violation of legislation. It means that application administrative penalties or criminal punishments does not release
guilty person from compensation of caused losses.
Crimes in archival sphere may be conditionally divided into groups.
First – property crimes: stealing, pillage, robbery, blackmailing, swindle
and other. Here documents of NAF and wider – archival document – are
qualiﬁed as a type of movable property. Several articles of Criminal code
are dedicated to crimes concerning cultural values. And the rest, third group
– protection of documents as information media and information itself.
In practical activity of archival establishments, of course, more often
we can see law-violations, which can not be classiﬁed as criminal. Due to
that Code on administrative violations was supplemented with a new article,
specially dedicated to archival documents, 92’ – “Violation of legislation on
National archival fond and archival establishments”, which provide warning
or imposing of penalty at the rate from three to forty nontaxable minimal
proﬁts of a citizen (about from 10 USD to 150 USD). Correspondingly,
provisions on state archival establishments provide right to cause an issue
on calling of lawbreakers to an account.
Besides, a range of sanctions for violation of certain requirements of
legislation, ﬁrst of all on providing of safety of documents of NAF, are
stated in text of archival law itself. In particular, archival establishments
have the right to refuse documents access to citizens, who severely violated
procedure of documents’ use.
Providing such sanctions, the law deﬁnes also mechanisms for consideration of disputes, appealing against made decisions. So, actions of ofﬁcials
of archival establishments, who prevent realization of legal rights of users,
may be appealed at subordination order or at court. Disputes, concerned
with ownership, compensation of losses, referring of documents to NAF
and excluding from it, are to be settled only at court.
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At the same time we have no any basis to speak unambiguously about
perfection of existing legal regulation of responsibility for violation of
archival legislation in conditions of growing threat to archival documents.
In particular, rather problematically can be imagined calling to an account
of natural persons – owners of the documents – for their non-providing for
carrying out of their value expertise. On our opinion, it would be more effective to use here not incentive, but forcing stimulus.
In deciding of many problems concerned with national archival building,
conducting and development of archival affairs, including its legal regulation, invaluable basis is studying and mastering of foreign and international
experience.
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Gary M. PETERSON

INTERNATIONAL ARCHIVAL
LEGAL ISSUES IN A DIGITAL AGE*
Presented at the Society of American Archivists’ Annual Meeting
19 – 25 August 2002, Birmingham, AL,
United States of America
INTRODUCTION
It is obvious that we live in a digital world. It is also obvious that the
use of the computer is increasing and this use is shrinking the world. In the
past twenty years we’ve experienced a change from the tradition of writing everything on paper to the new custom of electronic communication
with the computer. This change challenges traditional legal concepts such
as copyright, authenticity and privacy and calls into question the adequacy
of existing legislation.
The International Council on Archives (ICA) recognizes these challenges. At the XIVth Congress in Seville, Spain, the Congress approved four
recommendations regarding electronic records and information technology.
The recommendations were that:
1. Archivists ensure continuing access to the content and functionality
of authentic electronic records, recognizing that they cannot be preserved
in their original physical format;
2. National Archivists, with full understanding of the urgent need to
preserve the electronic records of governance, should provide leadership
to ensure the preservation and accessibility of records to secure the rights
of citizens;
3. Archivists, welcoming the enhanced access to archives provided by
advances in technology, ensure that all citizens, whether or not able to use
modern communications technology, have equal access and equal opportunity to use their documentary patrimony;
4. The committee on Archival Legal Matters of ICA (ICA/CLM) should
continuously monitor the development of copyright questions, in particular
with regard to the development of copyright of electronic material, and
should provide studies and professional assistance to the profession.1
The ICA Committee on Archival Legal Matters is addressing these
recommendations.
* Posted on the CLM web page:
http://www.ica.org/biblio.php?pbodycode=CLM&ppubtype=pub&plangue=eng
© Gary M. Peterson, 2004
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COMMITTEE ON ARCHIVAL LEGAL MATTERS (CLM)

The CLM is one of numerous ICA committees. Members of the committees are appointed by the President of ICA every four years at the Congress. Thus, the current committee was appointed at the Seville Congress in
September 2000. The committee is chaired by Claes Granstrom of Sweden.
Jean LePottier and Gary Peterson are the secretaries.2 The committee has
25 members (18 full members and 7 corresponding members)3 representing
North America, Europe, Middle East, Africa and Asia. In addition to an
organizational meeting in Seville, the committee has met in Basel in April
2001 and in Brussels in April 2002. The next meetings will be in Macao in
December 2002, Poland in May 2003, and the XVIIth Congress in Vienna
in 2004.
During the Basel meeting the committee formed working groups to
deal with the recommendations of the Seville Congress. Working groups
were formed to study and report on authenticity of electronic records,
copyright, principles for archival legislation, archival claims, and access
and data protection. Interim reports were due at the Brussels meeting and
ﬁnal reports will be ready for the Poland meeting. The committee will give
an account of the past four years’ work at the Vienna Congress and will
present seminars on the topics.
WORKING GROUP ISSUES

1. Authenticity of records
in the electronic environment
“Archivists should protect the authenticity of documents during archival
processing, preservation and use.”4 As a result of the Code of Ethics stressing the authenticity of electronic records, the CLM, in 1997, established
a working group to study the legal issues surrounding creating authentic,
reliable and valid records in the electronic environment. The working
group prepared a draft report that was discussed at the Seville Congress.
The authenticity working group is currently led by Josef Zwicker of the
Staatsarchiv Basel-Stadt. The task of this working group is to answer the
question, “What is an authentic electronic record?”
In furtherance of this task, in the last year, ICA and UNESCO asked
the CLM to identify issues that archivists and records keepers must keep in
mind to ensure the authenticity of electronic records in the case of migration
of the materials and in the case of transfer of the materials to the archives.
The problems of authenticity relate to the fact electronically recorded information is volatile – there are more weak points threatening authenticity
than there are for conventional documents and more complex measures
are necessary to preserve authenticity in an electronic environment. A ﬁnal
report was sent to UNESCO in April 2002. The report explained authenticity, illustrated technology’s impact on authenticity, reviewed other studies
dealing with the authenticity of electronic records, and ﬁnally made some
recommendations for future action.
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The report to UNESCO had six recommendations:
1. Archivists understanding of the need to preserve authentic digital
records must be improved. UNESCO should promote programs that educate
and raise the awareness of archivists on the issue of preserving authentic
electronic records.
2. UNESCO should conduct a survey of the archives of the world on
the status of the authenticity of electronic records.
3. There is not a common agreement among archival professionals on
the meaning of terminology. UNESCO ought to promote an agreement on
terminology.
4. There have been so many studies on how to preserve authentic
electronic records that some summing up and conclusions are necessary.
UNESCO should back the development of guidelines on preserving authentic electronic records.
5. UNESCO should take an initiative to make governments aware of
the special archival problems in preserving electronic records in authentic
form.
6. Recognition of the need for adequate resources and organization to
preserve digital cultural heritage is paramount. UNESCO should develop
the criteria and models for such an organization.
It is too early to say what action will be taken by UNESCO on these
recommendations.
The CLM working group will have a ﬁnal report ready for Vienna.
2. Archives and copyright in the information society
The copyright working group was created at the CLM Spoleto meeting
in 1997. Gary Peterson volunteered to head the working group. The group
was formed as a result of the recommendations of the 1996 Beijing Congress
and the December 1996 World Intellectual Property Organization (WIPO)
Copyright Treaty. Basically, the WIPO treaty amends the Berne Convention
on Copyright to include computers and databases which were not covered
by the convention. The group reported at the Seville Congress and the report
has been published in Comma, International Journal on Archives.5
The report was updated in July of 2001 to reﬂect the EU Copyright
Directive of May2001 and was sent to all EU national archivists. The report warns that countries will haveto amend their copyright laws to comply
with the WIPO treaty and EU Directive andmust do so within 18 months
(December 2002). Fair dealing (fair use) is non-compulsoryin the WIPO
and the EU directive. This means that in drafting newcopyright legislation
it is not necessary to include fair use for computer records. As aresult, there
is a risk that fair use will not be applied in the digital arena. As the articlepublished in Comma states, “In reviewing new computer records copyright
legislationarchivists must insure that access to and reasonable copying of
computer information isnot impaired.” The working group is monitoring
developments as the WIPO is ratiﬁedand will report as necessary. Training on copyright is scheduled for both the Macao andPoland meetings. A
session for the Vienna Congress is also planned.
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3. Principles for archives
and current records legislation
The CLM began developing a consensus on principles of archival legislation in 1993. The committee presented its ﬁnding at the 1996 Congress
in Beijing and the report was subsequently published in Janus, 1997,1. The
principles addressed were only the most basic legislation such as deﬁnitions
of records and archives; inalienability and imprescriptibility of state records;
records of the private sector; reporting responsibility; records management; appraisal and destruction; arrangement and description; access; and
sanctions. Interpretation and application of the law was left to regulations
drafted to reﬂect each particular states legal tradition. The report contained
examples of model legislation taken from existing national legislation from
different nations.
Sarah Choy, Public Records Ofﬁce of Hong Kong, heads the working
group updating the principles. Primarily the group is adding more current
examples of model legislation. The working group presented a draft paper
in Brussels and will have a ﬁnal ready for publication in Poland. It is a sad
commentary that many nations still do not have adequate archives laws for
the 20 th century let alone for the 21 st . It is anticipated that archivists and
government administrators working on archival legislation will use these
principles in lobbying, informing, and training.
4. Archival Claims
This working group is headed by Wladyslaw Stepniak, State Archives
of Poland. The purpose of this group is to produce a paper on the status of
archival claims. Archival claims are of immense interest to newly formed
or newly freed nations and are also of interest to counties attempting to
recover items taken during war or occupation.
The group presented a review of the international laws on archival
claims at the Brussels meeting. It appears from the report that no new laws
are needed, but education on and enforcement of existing laws is necessary.
A ﬁnal report will be ready by the Poland meeting and a program will be
presented at the Vienna Congress.
5. Access and Data Protection
Rolande Depoortere, Archives de l’Etat en Region de BruxellesCapitale, chairs the access and data protection working group. Access to
government information is important for a number of reasons. Access creates conﬁdence in government administration, advances the legitimacy of
government decisions, encourages effective government administration, and
reduces corruption. The other side of access is privacy or data protection.
These two subjects, access and privacy, are of great interest to European
archivists at this time. The ﬁrst reason for this interest is the EU Directive
95/46/EC of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data. The
second reason is EC Regulation No. 1049/2001, adopted on 20 May 2001
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regarding public access to European Parliament, Council and Commission
documents. This regulation is basically the EU’s freedom of information
act. The regulations became effective on 3 December 2001.
The group presented a report at the Brussels meeting. A member of
the group, Eljas Orrman, National Archives of Finland, presented a paper
entitled “Legislation Concerning Access and Secrecy of Ofﬁcial Records
and Archives and Personal Data in the Nordic Countries.” Jay Butler,
Genealogical Society of Utah, proposed preparing a paper on the legal
and policy issues in transnational electronic publication of archival data
regarding individuals. Butler noted that electronic publication knows no
national boundaries and is largely beyond sovereign control. He asserts
that “These and other unresolved issues affecting access to data, individual
rights of privacy and the interest of public archives in preserving the integrity of archival data and preventing its unauthorized distribution are of
great importance to archival administrators throughout the world…”6 This
paper as well as the ﬁnal report of the working group will be presented at
the Vienna Congress in 2004.
As technology changes, pressure will increase to provide speedy access to public information. Additional burdens will also be imposed by the
privacy considerations surrounding electronic records. Archivists will be
challenged to provide access but must keep in mind that, “Archivists are
committed to the principle that everything in their holdings will eventually
be available for reference use, but archivists equally cling tenaciously to
the idea that a balance must be struck between the public’s right to know
and the need for conﬁdentiality.”7
CONCLUSION

U.S. archivists must care about the issues that the CLM is studying for
at least two reasons:
1. Supranational legislation is growing to be more common and this
necessitates supranational cooperation (e.g. copyright). Archivists must
participate in this action or be resigned to the results.
2. The archival world is increasingly embracing standards for practice.
The two international standards for description are now being incorporated
into U.S. practice. The international standard for records managements has
been adopted by the International Standards Organization and is now the
point of reference for records managers around the world. As more standard
practices evolve, in areas such as those being discussed by the CLM, they
will affect the practices of U.S. archivists.
The CLM will continue to address archival legal issues and report to
the profession.
These reports will only be effective if archivists around the world take
action
Recommendations of the XVIth International Council of Archives Congress,
Seville, Spain, September 2000.
1
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2
Minutes of the CLM meetings are written in both French and English which are the
working languages of the committee.
3
Full members are expected to attend meetings and participate in working groups.
Corresponding members are welcome to attend meetings but are kept informed of the
committee’s work only via e-mail.
4
Code of Ethics, adopted by the ICA General Assembly, Beijing, 6 September
1996.
5
New Technology and Copyright: the Impact on the Archives, by Gary M. Peterson.
Comma, International Journal of Archives, 2001–1/2, p 69-76.
6
Unpublished memo by Jay W. Butler, dated 24 April 2002, submitted to CLM in
Brussels in the possession of the author.
7
Archives and Manuscripts: Law. By Gary M. Peterson and Trudy Huskamp
Peterson. The Society of American Archivists, Chicago, IL 60605,1985.
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PRINCIPLES FOR ARCHIVES
AND RECORDS LEGISLATION
Draft paper presented by Viktoras Domarkas
at pre-congress seminar in Elbląg
Draft paper presented at pre-congress seminar in Elbląg*
(May 2003)
1. INTRODUCTION
Legislation is a set of binding principles and rules stipulated through
formal mechanisms to grant power, confer rights and specify limits that
regulate the conduct and behaviour of a society. Archives and records legislation establishes the legal and administrative base that allocates functions,
power and responsibilities among accountable bodies within the country,
and expresses the rights and expectations of citizens with respect to recorded
information and documentary heritage.
Archives and records legislation establish preconditions [framework]
for management and maintainence of archives and records, provides the
mandate of the archival authority, sets out the rules for its operation, deﬁnes
what part of the collective memory of the country should be retained and
preserved, and for whom and under what conditions the preserved records
could be made available. Although some may argue that legislation does
not necessarily ensure compliance, without the elements of an archival
authority being clearly established by law, the identiﬁcation, preservation
and access to archival heritage will not be certain.
The varied history, legal tradition and experience in different countries
have no doubt created differences in the content, interpretations and applications of archives legislation. However, we all have the same need for clear,
updated and workable legislation to protect and provide access to archives,
and to cater for new development and changes such as technological innovations, new social or business orientations and new records related laws
that have competing priorities and emphasis.
This paper is an update of a document, which bears a similar title prepared by CLM/ICA in 1996. It is written as a response to the rapid growth of
electronic records and information, the heightened demand for government
transparency and ready access to recorded information, and the enactment of
various new records related legislation in many parts of the world. Despite
the changes taken place, we assume that it is the shared mission of every
National Archives to ensure the creation, identiﬁcation and preservation
* Extended version of the paper presented at Pre-Congress Seminar in Elbląng (May
2003). Published in: Archives in the Society. ICA Pre-Congress Meeting – Vienna 2004:
Papers of the International Conference. Elbląng, May 22–24, 2003. Edited by Władyslaw
Stępniak. The Head Ofﬁce of State Archives, Warszawa, 2003, p. p. 115–131.
© ICA/CLM working group, 2004
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of authentic, reliable and usable records of enduring value, and make them
accessible to the largest possible extent according to the interests of the
country and its citizens. The archival principles to be discussed in the following paragraphs aim to give effect to this shared mission.
We do not intend to offer a model of a perfect Archives Act. Our intention is just to point out on what aspects attention should be drawn when
drafting archives and records legislation.
Although the focus of the article is succinct archives and records legislation addressing the fundamental issues essential for establishing and
maintaining a national archival authority, many of the archival principles
outlined are of general application to Archives at provincial level. Each
country, having regard to its own history, legal tradition, administrative
culture and social and political reality, may have its own ways to achieve the
entirety or part of these archival principles. Whether in reviewing existing
archives legislation or drafting a new law, it is recommended that only the
most essential principles and practices should be ﬁrmly stated in law. The
more ﬂexible and easily amended regulations and policies may be used to
facilitate interpretation and application of the law.
In this paper unless the context otherwise refers –
“access” includes the meaning of access and use.
“archives” includes records and documents appraised to have enduring
value for permanent preservation.
“Archives” mean the organization responsible for managing archives
and/or records.
“documents” and “records” carry the same meaning as recorded information generated in business activities that are kept as evidence of the
activities.
“National Archives” refers to a national organization with the authority
to take care of archives and /or records.
“public records”, “state records” and “ofﬁcial documents” have the
same meaning indicating those records created, received and maintained
by government agencies or other institutions within the public domain as
opposed to private records from non-government agencies, institutions,
families or individuals.
“state” is equivalent to a country as a political entity.
2. ARCHIVES LEGISLATION OR RECORDS ACTS

A country may choose to tackle issues relating to records and archives
in a single piece of legislation or in several laws but the statutory provisions
and deﬁnitions should always be clear and consistent.
Archives and records legislation is closely associated with the management of current records and decisions about their creation, maintenance,
access and disposal. This is especially true in dealing with electronic records
whose authenticity, reliability, usability and durability hinge upon proper
system planning even before the records are created and sound management
throughout their life cycle. A country may choose to tackle issues relating

48

PROBLEMS OF MODERN ARCHIVAL LEGISLATION

to records and archives in a single piece of legislation or in several laws.
Some may extend the mandate of the National Archives to include certain
management aspects of records in their active stage. Others may prefer an
integrated approach by establishing a National Records Administration with
jurisdiction over the management of records in continuum. Regardless how
the legislation is shaped, the factors to be addressed demand clarity and
consistency. To ensure that the archives legislation is accurately interpreted,
it should also include clear deﬁnitions of all the technical terms used, as
well be compatible with related national legislation such as on freedom of
information, data protection, legal procedures, evidential value of record,
public administration etc.
3. DEFINITION OF RECORDS AND ARCHIVES

There is no single deﬁnition for records and archives. These terms must
be deﬁned and used without ambiguity in the archives legislation, and they
must also be compatible with other related law.
Depending on national legal and administrative tradition, legislation
may make a distinction between records and archives or may cover entire life
cycle of records. Records may sometimes be synonymous with documents.
In some countries, records are deﬁned as recorded information regardless
of its form or medium created, received and maintained by an agency,
institution, organization or individual in pursuance of its legal obligation
or in the transaction of business that they take part or provide evidence.
Archives may refer to records under the control of the authority designated
by the archives legislation or as records selected for permanent preservation
because of their continuing value. A generic term may sometimes be used
for both records and archives with a distinction made between current and
historical records.
Examples
Whenever records and documentary material are mentioned in this Act,
it refers to any kind of records, written as well as in any other form, which
contain information and have their origin in the functions performed by an
institution or an individual, whether written records, maps, plans, photographs, ﬁlms, slides, sound recordings, machine-readable material, tapes
or any parallel material. (Iceland, Section 3)
Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date,
leur forme et leur support materiel, produits ou recus par toute personne
physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou prive, dans
l’exercice de leur activite. La conservation de ces documents est organisee
dans l’interet public tant pour les besoins de la gestion et de la justiﬁcation
des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privees, que
pour la documentation historique de la recherche (France, Section 1).
“Public records”, “state records” and sometimes, “ofﬁcial documents”
are used interchangeably in archives legislation indicating those records
created, received and maintained by government agencies or other institu-
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tions within the public domain as opposed to private records from nongovernment agencies, institutions, families or individuals. As the right and
ways of access to records and archives often depend upon how these terms
are deﬁned in the legislation, consistent and clear deﬁnitions are essential,
and as far as possible, they should also be compatible with the terms used
in related laws.
The deﬁnition of a public or state record under archives legislation
should meet the essential criteria of provenance, purpose and value. It
should cover recorded information created, received, and maintained by a
government organization or any organization performing public functions
and services on behalf of the government as evidence of such functions
and services. It should preferably include any aids and supplementary data
necessary to understand and use such information. An enumeration of different kinds of documents that are considered to be records/archives may
illustrate, but not replace a proper legal deﬁnition. The deﬁnition needs to
remain valid regardless of the form or medium of the record. An enumeration
of possible forms of a record tends to become obsolete when technology
develops a new media.
Example
“Records” included all books, paper, maps, photographs, machine
readable materials, or other documentary materials, regardless of physical forms or characteristics, made or received by an agency of the United
States Government under federal law or in connection with the transaction
of public business and preserved or appropriate for preservation by that
agency or its legislate successor as evidence of the organization, functions, policies, decisions, procedures, operations or other activities of the
Government because of the informational value of the data in them.” (US
Federal Legislation)
Document in the meaning of this Act shall be recorded information,
regardless of medium, received or produced in the performance of the public
duties of the Confederation, and all aids and supplementary data necessary
to the understanding and use of such data. Archives shall mean documents
taken into safekeeping by the Federal Archive or independently archived
by other bodies according to the principles of this Act. (Swiss Federal Act,
Section 1)
It is my personal opinion that today especially in Europe, with existing
trend on transparency in administration, it is better to use the deﬁnition of
records in continuum, without separation on “records” and “archives” in
order to avoid a danger of inconsistency of legal acts.
4. SCOPE

Archives legislation must deﬁne the scope and extent it applies. Apart
from government bodies, considerations should be given to include organizations that perform public functions.
Legislation must deﬁne the scope of the bodies to which it applies.
Legislation for records or archives should make clear whether it covers
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the head of government and all the bodies, with or without exceptions,
that discharge the legislative, judicial and administrative functions of the
country, and if it also extends to include public corporations, quasi-government agencies and others that perform public functions. For the latter, a
further elaboration of the scope of the public bodies and quasi government
agencies should be included. Further, provisions regarding dissolved public institutions and the extension of statutory control to new public bodies
should also be considered.
Depending on tradition of the country, in the scope of the Act could be
included and private legal entities with intention to protect cultural heritage,
public interest and human rights.
Example
Records in any form whatsoever received or created by an administrative authority…or by an institution or person whose rights or duties have
passed to an administrative authority…(and an) administrative authority is
an organ of a legal person established under public law, or, any other person
or body in whom or in which some public authority is vested. (Netherlands,
Section 1)
In the legislation of the United Kingdom, public bodies included, “their
staff, together with public services, enterprises and institutions and their
respective staff” and “public bodies before or after the entry into force of
this Act”. The speciﬁc inclusions provide clariﬁcations of the deﬁnition of
public record and the breadth of the law. Sometimes there may be a need to
exclude from the legislation certain bodies or certain records. These should
be clearly speciﬁed in the legislation. Another important consideration is
how easy it should be to extend the coverage and exclusion under the legislation, and how it should be carried out. If it is the intention to alter ambit
in the future without resorting to amending the legislation or enacting new
laws, the legislation should provide a mechanism to include or exclude
bodies and records that it intends to cover.
Examples
A Commonwealth institution, or a person having to act on behalf of
a Commonwealth institution, may, with the concurrence of the DirectorGeneral, determine that a Commonwealth record, or each record in a class
of Commonwealth records, being a record or class of records in the possession of the Commonwealth institution or relating to the functions of the
Commonwealth institution is
(a) a record that is not required to be transferred to the custody of the
Archives under section 27; or
(b) a record to which the Archives is not to be entitled to have access
under section 28 or is not to be entitled to have access under that
section otherwise than on speciﬁed conditions to be observed by
the Archives… (Australia, Section 29).
Without prejudice to the Lord Chancellor’s power of making orders
under paragraph 4 of this Schedule, Her Majesty may by Order in Council
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direct that any description of records not falling within the foregoing provisions of this Schedule (not being Welsh public records) as deﬁned in the
Government of Wales Act 1998) shall be treated as public records for the
purpose of this Act but no recommendation shall be made to Her Majesty
in Council to make an Order under this sub-paragraph unless a draft of the
Order has been laid before Parliament and approved by resolution of each
House of Parliament (United Kingdom First Schedule Section 7(1).
5. INALIENABILITY AND IMPRESCRIPTIBILITY
OF PUBLIC RECORDS AND ARCHIVES

The National Archives should have the right to inspect, replevin, recover
and instruct protection of public records which are or believed to be estrays
through an established mechanism.
Public records and archives of a country should be taken as public property in the public domain through a process governed by law. Records and
archives relinquished from ofﬁcial custody without lawful authority or if
the authority is subsequently revoked should not lose their quality as public
property. The National Archives should have the right to inspect, replevin,
recover and instruct protection of public records which are or believed to be
estrays. It may be useful to include provisions for reproduction of estrays
where return of records is not feasible.
Given the world-wide trend of privatization, corporatization and outsourcing of government functions and services, archives and records legislation may require explicit records disposal before such administrative or
organizational changes happen to ensure that records created before such
changes retain their public nature unless provided otherwise in law. Some
legislation incorporate provisions that prohibit or impose controls on the
export of records which are considered to be or once have been considered
archives in the legislative framework concerning cultural property. In
short, it is important for the National Archivist to be given the right and a
mechanism to “declare” or “schedule” records he or she considers to be or
have been public archives with retrospective effect and take appropriate
recovering or protection measures.
Example
Les archives publiques sont insaisissables, inalienables et imprescriptibles.
Lorsqu'il est etabli que des archives sont d'origine publique et detenues
par les personnes physiques ou morales, l'Etat les revendique sans limitation
de temps (Algeria, Section 6).
6. RECORDS FROM THE PRIVATE SECTOR

The National Archives should be given responsibility and ﬂexibility to
acquire archives from private sources for proper preservation or to enrich
its collection through legal means.
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Archives and records legislation should identify the responsibility of
the National Archives for the acquisition and care of private records that
warrant permanent preservation. While the responsibilities may or may
not be extensive, the National Archives should be given the ﬂexibility to
acquire archives from private sources for proper preservation or to enrich
its collection through legal means. The degree to which the National Archives acquires private records partly hinges on the division of collecting
responsibilities among cultural institutions in each country. The manner
in which the enabling legislation is exercised will also be determined by
the kind and extent of intervention in the private economy chosen by each
government. Regardless, the archives legislation should encourage communication and cooperation to preserve private records of national, regional
and local signiﬁcance.
Archives legislation in some countries imposes explicit controls on
private archives, which are of main public interests. While the controls may
not affect ownership, the idea is to ensure proper preservation and thus the
owner may not be allowed to destroy, change or export the archives without
approval of the National Archives. Sometimes, the National Archives may
have the right or the priority to either copy or buy the archives at a price
ﬁxed by the owner if the latter has the intention to export the archives.
Example
"Private archives or records (…) may, by agreement made with the
owner, be accepted for preservation and maintenance with the National
Archives (Finland, Section 20).
7. ESTABLISHMENT, RESPONSIBILITIES
AND STRUCTURE OF THE ARCHIVES INSTITUTION

Archives and records legislation should provide for the establishment
of a National Archives with clear mission and broad functions that enable
it to plays a key part in making policies for and management of records
throughout their entire life cycle.
Legislation should provide for the establishment of a National Archives
and state its mission and major functions in acquiring and preserving the
society’s documentary heritage and making it available for public access
and use. Regardless of how the National Archives is structured, it must be
designated [entitled] to play a key part in the overall management of records
and information of the public administration. Its statement of mission in
legislation should be comprehensive and broad with the major functions
listed to illustrate a mission but not to limit the mandate. A too detailed
enumeration of speciﬁc functions and responsibilities may restrict the evolution of the Archives as the environment changes.
To ensure that adequate, reliable and authentic records are created,
maintained and preserved, and to avoid duplication in management efforts, National Archives should participate, at the front end, in planning,
policy-making and developing the infrastructure of electronic records and
information systems, and implementing appropriate recordkeeping rules and
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practices. With the increasing reliance on electronic records in documenting
decisions and conducting business transactions, the need for establishing
a close link between the National Archives and records creators, managers and users is becoming more imminent than ever. The collaboration or
integration of records management and archival activities is sometimes effected through restructuring or extending the role of the National Archives
to become a National Records Administration with jurisdiction over records
throughout their entire life cycle.
The formal authority to take action on professional issues about records
should be vested with the senior professional, usually the National Archivist,
acting under the overall constitutional responsibility of the government
represented by a Minister or higher. The mandate of the National Archivist
should include not only areas of acquisition, preservation, access and use of
archival records but also the creation and maintenance of adequate, accurate
and usable records in agencies covered by the legislation.
Although it is not the task of legislation to deﬁne internal organization
or detailed administrative arrangements, it is essential that the legislation authorizes the appointment of the head of the National Archives and
deﬁnes the statutory duties and responsibilities. If it allows national legal
framework, in order to ensure quality management of archives and records,
the recruitment, training, promotion and the professional qualiﬁcations of
middle and senior archivists, and the classiﬁcation of records staff both in
the National Archives and working in government agencies should be addressed in speciﬁed regulations or stafﬁng standards.
Examples
The objects and functions of the National Archives of Canada are to
conserve private and public records of national signiﬁcance and facilitate
access thereto, to be the permanent repository of records of government institutions and of ministerial records, to facilitate the management of records
of government institutions and of ministerial records, and to encourage archival activities and the archival community. (Canada, Subsection 4.1)
The Authority (State Records Authority) has the following functions:
(a) to develop and promote efﬁcient and effective methods, procedures
and systems for the creation, management, storage, disposal, preservation and use of state records,
(b) to provide for the storage, preservation, management and provision of access to any records in the Authority’s possession under
this Act,
(c) to advise on and foster the preservation of the archival resources of
the State, whether public or private,
(d) to document and describe State archives in their functional and
administrative context,
(e) such other functions as are conferred or imposed on the Authority
by or under this Act or other law.
(New South Wales, Section 66)
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8. REPORTING RESPONSIBILITY

The National Archives should be established within the main stream of
public administration under an inﬂuential minister or above to lead and control records and information management in departments and agencies.
As modern National Archives are accountable for the selection and
preservation of relatively recent records of the country and they also have a
central role to play in managing current records, legislation should place the
National Archives within the main stream of departments and agencies. The
National Archives should be under the jurisdiction of an inﬂuential minister
or above with suitable authority to lead and control records and information
management in departments and agencies. The legislation should provide
the level of responsibility within the state structure that enables the National
Archivist to intervene directly with the heads of other departments and
agencies. Placement of the Archives outside of government or as a purely
cultural institution may not be desirable, as it will not involve the Archives
adequately in the ongoing programs and decision making of government.
Examples
The Archivist of the United States shall be appointed by the President
by and with the advice and consent of the Senate (US Federal Legislation,
Section 2103).
The Lord Chancellor may appoint a Keeper of Public Records to take
charge under his direction of the Public Record Ofﬁce and of the records
therein and may, with the concurrence of the Treasury as to numbers and
conditions of service, appoint such other persons to serve in the Public
Record Ofﬁce as he may think ﬁt. (United Kingdom, Subsection 2.1)
The National Archivist of Canada shall be appointed by the Government in
Council and shall have the rank and salary and all the powers of a deputy
head of a department (Canada, R.S., c.1 (3rd Supp). 3(2).
9. ADVISORY BODY

An advisory body may be created to strengthen relationships with the
government and private groups to ensure that the National Archives remains
responsible to public needs.
Enabling legislation should permit the archival institution to create an
advisory body that is useful in strengthening relationships with public and
private groups that have an ongoing interest in the evolution of the institution.
Responsibilities of the advisory body should not extend beyond the provision of advice as the direct responsibility and accountability of the archival
institution is to the state of which it is a part. The role of the advisory body
is to ensure that the institution remains responsive to its communities.
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10. NATIONAL ARCHIVAL COORDINATION

National Archives should be given a leadership role within the community of archival institutions, both inside and outside governments (public
and private sector) to facilitate the development of a national archival
system or network.
Legislation regulating an National Archives system should take into
account the structure of the country and the degree of autonomy enjoyed by
authorities within the country. In some circumstances, there may be the need
to have a coordinated national system, in which, public archives services
are linked to different levels of government, provincial or municipal, etc.
Provisions should also be considered in legislation for any responsibilities
assigned to the National Archives for management of the archival operations
of other authorities such as those enabling the National Archives to play a
leadership role within the community of archival institutions, both inside
and outside governments (public and private sector). These will facilitate the
development of a national archival system or network. Under this umbrella,
policies can then evolve to strengthen the national archival system.
Example
Au cadre de l'activite du Directeur General des Archives de l'Etat appartient la coordination de l'activite archivistique sur le territoire de l'Etate
(Poland, Section 21).
11. RECORDS MANAGEMENT

Archives and records legislation should direct the National Archives
to develop, approve and review advisory and mandatory standards and
regulations for adequate and accurate recordkeeping in departments and
agencies, and audit their management of records from creation to ultimate
disposition against mandatory requirements to ensure authenticity, integrity
and usability.
The quality of a record, regardless of its physical form, depends to a
large extent on how it was generated and maintained by the records creating agency. Legislation should direct the National Archives to develop,
approve and review advisory and mandatory standards and regulations for
adequate and accurate recordkeeping and other management functions of
records from creation to ultimate disposition to ensure their authenticity
and integrity and usability.
The prominence of electronic records with their inherent physical attributes is an important factor favouring legislated authorization for the above.
To ensure the ongoing preservation and accessibility of electronic records
through time, the requirements of archival functions must align with the
recordkeeping requirements even before such records are created. Without
proper management and control of records at the front end of their life cycle,
their authenticity, reliability, usability and durability cannot be assured, and
those of archival value will not be readily identiﬁed and safeguarded.
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The delivery of advice and instructions from the National Archives
may be through other central agencies of the government, but the role of
the National Archives in establishing standards and regulations for records
held by public administration should be granted in law. Further, the archives
legislation should establish the authority and role of the National Archives to
inspect, instruct, and report on the creation, maintenance and use, retention,
and disposal of records held by the public administration to ensure compliance with the mandatory records standards and regulations. It is useful to
clarify the role and responsibilities of other government agencies or bodies
covered by the act in respect of records management.
Examples
The Director shall conduct research and studies, develop and establish
standards and procedures, for record making and record keeping, selective
retention of records, scheduling of records for disposal, storage, security
and preservation of records and their retirement to records centre or the
National Archives. (Nigeria, Subsection 8.3)
The Federal Archives shall advise Federal agencies designated in paragraph 1 on the management of their records. (Germany, Subsection 2.10)
Each public ofﬁce must make and keep full and accurate records of
the activities of the ofﬁce. Each public ofﬁce must establish and maintain
a records management program for the public ofﬁce in conformity with
standards and codes of the best practices from time to time approved…
(New South Wales, Section12 (1) and (2).
12. APPRAISALS AND DISPOSAL

Archives and record legislation should stipulate that no public records
should be transferred, migrated, altered, deleted or destroyed without the
consent of the National Archives. The respective roles of the National Archives and government departments in appraisal and appropriate disposal
of records should be deﬁned and the ultimate authority speciﬁed.
All archives legislation should deﬁne the respective roles of the National
Archives and the various government departments for continuous appraisal
and appropriate disposal of records. The latter should involve not only destruction of records but also their transfer (custody and/or ownership) within
and outside government jurisdiction, migration, alteration and deletion.
The legislation should specify the objectives and formal responsibilities for
records appraisal and disposal, and deﬁne the ultimate authority for these
functions, which preferably should rest with the National Archives or the
authority responsible for the National Archives. Archives legislation should
unequivocally oblige all bodies creating state records not to dispose of such
records without the consent of the National Archives.
Examples
No record under the control of a government institution and no ministerial record shall be destroyed or disposed of without the consent of the
Archivist (Canada, Subsection 5.1).

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3

57

The Federal Archives, after consultation with the offering agency, shall
decide on the permanent value of the documents for the research in or the
comprehension of German history, the protection of the rightful concerns
of citizens or the provision of information for legislation, administration or
jurisdiction (Germany, Section 3).
The law may also specify particular types of records, which are not to
be eliminated, for example records dating from or before a certain date.
13. TRANSFER OF ARCHIVES

Legislation should require government agencies and public organizations to timely and systematically transfer archival records to the National
Archives or relevant institutions as the National Archives directs. The National Archives may assume the role for the proper management, control
and preservation of archival records regardless of their custody.
Legislation should require that government agencies and public organizations covered, in due course, transfer archival records to the National
Archives or relevant institutions as directed by the Archives. Exemption
for certain departments or certain types of records from the normal transfer
arrangement may be included as necessary for reasons of costs, technology,
statutory provisions or long-term operational needs, etc. with mandatory
consent of the National Archives.
Systematic transfer of records of permanent value to the National
Archives or organizations it designates should be accomplished according
to agreed retention periods and transfer dates, and methods and rules prescribed by the archives. Transfer according to a ﬁxed period of years after
records creation deﬁned in legislation may not be practical because of the
rapidly evolving environment surrounding records creation and use. The
timely transfer and preservation of electronic records has become particularly important because of the fragile nature of the medium on which such
records are maintained and the necessity of acquiring related information
that permits use of the records.
Examples
Upon the conclusion of a President's term of ofﬁce, the Archivist of
the United State shall assume responsibility for the custody, control, and
preservation of, and access to, the Presidential records of that President.
(US Federal Legislation, Section 2203 f.1)
Documents shall be deemed no longer constantly required and hence
must be offered to the Federal Archive… no later than ten years after the
last addition to the records. Special categories of documents shall be…
transferred immediately after drafting or signature… The Federal Archives’
instruction shall govern the details. (Swiss Federal Act, Section 2)
Le Conseil superieur des archives decide souverainement du transfert
aux Archives historiques nationales de tous les documents qu'il juge avoir
une valeur historique, qu'il s'agisse d'un ministere ou d'une autre administration publique (Egypt, Section 5).
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Further, if an agency is defunct and the functions have not been transferred to an ongoing institution, the records of a defunct agency should also
be transferred to the National Archives. The legislation may also provide
for the proper management, control and preservation of records appraised
to have permanent value by the National Archives whether or not they are
to be transferred to the National Archives or its designated places.
Example
The Archivist shall be entitled from time to time to inspect any public
records that are for the time being in the possession or under the control of
any Government ofﬁce and give such instructions as to their safe preservation and such advice as to their efﬁcient and economical administration and
management as he considers necessary (Fiji Islands, Section 9).
14. ARRANGEMENTS AND DESCRIPTION

The National Archives should be given the leadership in developing and
promulgating archival arrangement and description standards.
The National Archives should be assigned a leadership role in developing and promulgating arrangement and description standards for the
management of archives regardless of physical medium to facilitate their
access and use. Detailed provisions are often left to regulations, instructions
or internal manual.
Example
The National Archives may issue regulations concerning…archives
descriptions and archives inventory… (Sweden, Section 11).
15. ACCESS

Access to public records, subject to prescribed conditions and exemptions for the protection of privacy, copyright and ofﬁcial secrets should be
granted as a right preferably in a single legislation. Restrictions to record
access should not be forever. A speciﬁed authority may grant exceptional
access to closed records or change the closure period.
The freedom and liberty of access to records, subject to prescribed
conditions, should be provided in legislation as a right of every citizen and
foreigners may have equal access right. It will be desirable to have a single
legislation or a single set of regulations that governs access to all ofﬁcial
records including archives throughout a country. If such harmonization cannot be achieved, the archives legislation should take into account existing
legislation on access to information, protection of privacy, data protection,
and copyright with the aim to establish clarity and certainty, and ensure no
erosion of access rights already exist. If the archives and records legislation
does not override conﬂicting provisions in other laws, it will help to specify
that the archives legislation prevail unless there is express repeal or speciﬁc
action taken to avoid that result.
Access considerations should not determine the institutional location
of the record or the transfer date of the record to the archives. The same
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access conditions should preferably apply to records whether they are
archives under the control of the National Archives or whether they are
current records under the control of other departments and agencies of the
administration.
While access may be refused in circumstances where archival records
are in bad material condition, for protection of national security, public
interests and privacy or in respect of individual donor agreements, such
restrictions, however, should not last forever. Legislation should permit access to records at the earliest possible date, based on the impact of release,
the application of ﬁxed time periods for speciﬁc categories of records or
certain attached conditions on the use of the information contained. The
access date may vary for different categories of archives.
Legislation should also specify an authority, which may grant exceptional access to closed records or decide upon extending closure for an
exceptional longer period. The authority may be vested with the minister
responsible for the records and archives and/or delegated to the National
Archivist. This power should be exercised within a process that provides a
further opportunity for citizens to appeal the decision. Legislation should
specify the authority that can remove restrictions in accordance with law.
Legislation on access must be developed and implemented with a balance
that ensures that records continue to be created, preserved and available
for use.
The archives legislation should establish provisions in respect of copyright in records in the National Archives if no equivalent provisions exist
in the copyright law. The provision should permit the Archives to make
records available for inspection and to provide copies for research and study
without breaching private copyrights that may subsist in them.
Examples
In order to encourage the free interchange of opinion and the enlightenment of the public, every Swedish subject shall have free access to ofﬁcial
documents. The right of access to ofﬁcial documents may be restricted
only if restriction is necessary having regard to (exceptions)… (Sweden,
Sections 1 & 2).
Tout fonctionnaire ou agent charge de la collecte ou de la conservation
d'archives en application des dispositions de la presente loi est tenu au secret
professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut etre legalement
mis a la disposition du public (France, Section 2).
Documents, which already in the public domain before transfer to the
Federal Archive, shall remain in the public domain (Swiss Federal Act,
Section 3).
16. PRESERVATION
Legislation should recognize the role of the National Archives in proper
preservation and conservation of records and archives by providing it with
appropriate resources, equipment and facilities, and allowing it to prescribe
necessary standards and instructions to government or public ofﬁces.
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Preservation should be deﬁned as one of the most basic functions of
the National Archives in storing and protecting archives to ensure their
authenticity, reliability, usability and durability. Proliferation of electronic
records and their susceptibility to easy modiﬁcation and erasure make the
task more complicated than ever. Legislation should recognize the role of
the National Archives in proper preservation and conservation of records
and archives by providing appropriate resources, equipment and facilities, and prescribing necessary standards and instructions to government
or public ofﬁces to protect physical and intellectual security of records in
their custody.
As the right to data rectiﬁcation by the data subject is granted by most
data protection laws, archives legislation may include provisions to guard
against erasure or blocking of personal data in archival records, whose
authenticity should be preserved whether or not the information contained
therein is veriﬁable.
Example
If an affected person becomes aware that the archived documents
contain information about him or her, which he or she considers incorrect,
he or she may have this noted but shall not correct the data…The note of
objection shall be added to the documents at the appropriate point. (Swiss
Federal Act, Section 5)
In addition, if the copyright law does not provide for the National Archives to make copies of copyrighted material for preservation purpose, an
equivalent provision should be included in the archives legislation.
17. SANCTIONS

Sanctions to enforce the fundamental principles of archives protection
and preservation should be provided by law.
Archives legislation or other related laws should provide for sanctions to
enforce the fundamental principles of archives protection and preservation.
Most archives legislation contains a general clause prohibiting the damage, mutilation, destruction, removal from custody, etc. of public archives.
Sometimes, it is left to the responsible authority to provide any regulation
for penalties.
Example
Celui qui, ayant une obligation particuliere de proteger les documents
d'archives, procede a leur endommagement ou destruction, est soumis a une
peine d'emprisonnement jusqu'a trois ans. (Poland, Section 52)
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Władysław STĘPNIAK

CONTROVERSIES AROUND LEGAL GROUNDS
FOR THE SETTLEMENT OF INTERNATIONAL
ARCHIVAL CLAIMS*
The Vienna Convention on succession of States in respect of State property, archives and debts was adopted on 8 April 1983 at the international
UN Conference1. Thus, a long-lasting and extremely complicated process
of codiﬁcation of the international public law in the area of State succession
has been completed2. One could expect that it would be a turning-point in
resolving dozens of international claims regarding archive materials. The
UN International Law Commission, comprising most outstanding scientiﬁc authorities in that domain, conducted profound analyses of practices
exercised by States in that respect, submitting proposals of relevant legal
regulations, referring to the achievements of UNESCO and the International
Council on Archives.
Tradition of many centuries and international practice, constituting
the grounds for norms of international law hitherto applicable in respect of
archives, were the starting point for the UN ILC in work on the aforementioned codiﬁcation. In compliance with the principle lex retro поп agit, it
is to refer to future acts of succession, occurring upon its entry into force.
In view of the above, its signiﬁcance might have been perceived mostly as
the conﬁrmation of currently binding norms and practices of international
law, which have thus been given a signiﬁcant legal authority.
However, it soon turned out that the success of the UN International
Law Commission was deﬁnitively opposed by the ICA Secretariat. The
French Ministry of Foreign Affairs requested that international professional
organization of archivists formulate an opinion on the Vienna Convention
of 1983. That is the origin of one of most special documents in the history of ICA – a letter of its Secretary General dated 24 January 1984 to
all the Member States, with an attached opinion on the said Convention3.
Professor Marco Mozzati referred to that document analyzing the FrenchAlgerian archival dispute, stating that the professional advice of ICA on
that matter was a manoeuvre of the French Government in its efforts to
deprive Algeria of a signiﬁcant advantage in its hands that is the Vienna
Convention of 19834. That was a very grave accusation replied to by Dr.
Charles Kecskeméti, the former Secretary General of ICA5. No one doubts
* Extended version of the paper presented at Pre-Congress Seminar in Elbląng (May
2003). Published in: Archives in the Society. ICA Pre-Congress Meeting – Vienna 2004:
Papers of the International Conference. Elbląng, May 22–24, 2003. Edited by Władyslaw
Stępniak. The Head Ofﬁce of State Archives, Warszawa, 2003, p. 169-182.
© Władysław Stępniak, 2004
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the signiﬁcance of reasons which determined the pronouncement of that
opinion on behalf of ICA, developed by the team comprised of Leopold
Auer (Austria – representative of ICA to the UN Conference at which the
Convention was adopted), Eckhardt G. Franz (CITRA Secretary), Oscar
Gauye (former President of ICA), Charles Kecskeméti ( Secretary General
of ICA), Eric Ketelaar, Evert van Laar and Peter Walane (as representatives
of ICA research committees).
The evaluation of the UN Vienna Convention act of 1983 formulated
by the above mentioned persons, referred to as the “professional advice”,
was surprisingly unanimous: the text of the Convention does not provide
sufﬁcient basis to deal with problems of the succession of States in respect
of archives. Therefore, all members of the experts’ team claimed that States
interested in those issues should follow the arrangements included in the
report of the Director General of UNESCO presented at the 20th Session
of that organization in 19786.
Those recommendations of UNESCO of 1978, although they had been
published several times, have never been professionally evaluated in the
literature to the subject. They were based on an extensive study developed
as a result of cooperation between UNESCO and ICA, in major part written by Ch. Kecskeméti7. The document was prepared during the period of
unusual activity of ICA in that respect, related to the signiﬁcance of those
problems, often referred to in the activities of UN and UNESCO. A report
of the General Director of UNESCO of 28 August 1978 has a character of a
strictly professional document, presenting the principles of archival sciences
in respect of the restitution of archive materials in international relations.
The starting point for the development of those principles of international
distribution of archive materials was the acknowledgement of their direct
connection with the sovereignty of any State involved in archival claims.
Thus, problems regarding the ownership and transfer of archive materials
in international relations are of legal nature and should be resolved by way
of negotiations and international agreements, with the use of norms of international public law related to the succession of States. One should also
consider the status of archive materials determined by national legislation
of States involved in the claim, and apply the retroactive principle of sovereignty in respect of States liberated from colonial slavery. The retroactive
principle of sovereignty was applied due to the lack of sufﬁcient precedents
related to the settlement of claims for the’ distribution of archive materials
between former colonial powers and new States that would allow for the
identiﬁcation of any principles of conduct.
In the opinion of UNESCO, the following situations are connected with
the emergence of archival claims, and consequently determine the substantive scope of recommendations:
a. change of sovereignty on a given territory, not connected with the
establishment of a new State,
b. transfers of archive materials during wars and occupations,
c. establishment of new States as a result of divisions of others,
d. fall of the colonial system.
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Recommendations directly regarding the way of dealing with archive
materials during the settlement of claims refer, ﬁrst of all, to the observance,
to the highest extent possible, of the principle of provenance, understood
as respect for the integrity of any archival fond, in accordance with which
archive materials produced by a given administrative body should be preserved as indivisible units remaining at the disposal of that body or its legal
successor. The only exception from the above presented principle may be
justiﬁed in reference to the principle of functional pertinence, often incorrectly referred to in the literature to the subject as the principle of territorial
pertinence. In this case, functional pertinence signiﬁes the obligation to
transfer to the successor State archive materials requisite for the execution
of authority in a given territory, indispensable for administrative purposes.
It is obvious that authors of this conception assumed the possibility of its
application only to a very limited, really indispensable extent.
A conception of the joint archival heritage as presented in the
recommendations of the UNESCO Director General is very interesting. In
the situation when due to territorial changes between States, the archival
holdings or a majority of archive materials produced by administrative
bodies, the successors of which are two or more States, may not be divided
without the impairment of their legal, administrative and historical value,
the appropriate solution seems to be just the aforesaid idea of the joint heritage. Thanks to that idea, a given archival fond or archival holdings would
remain in the territory of one of the States, as an integral whole, making for
the part of its archival legacy. That State would assume the responsibility
to administer and protect such materials, and its rights to the contents of
those materials would be the same as the rights of the remaining, involved
States.
Recommendations of 1978 include one more signiﬁcant conclusion
regarding the right to the historical continuity of nations, which goes beyond the issues of international distribution of archive materials and refers
to their availability in international relations. That conclusion is based on
the statement that any national community is entitled to preserve its identity
developed in the course of historical processes, and the international solidarity requires supporting nations in their endeavours aimed at determining
the historical truth.
The General Director of UNESCO expressed his opinion that the basic
condition for successful settlement of international claims, in compliance
with the above mentioned recommendations, would be a wide-scale international cooperation, ﬁlled with the spirit of mutual understanding, and the
observance of speciﬁc legal norms and moral principles.
The UN International Law Commission considered the arrangements
included in the above presented UNESCO document, except for the conception of the joint heritage, in the draft of the Convention developed by the
Commission and adopted at the Vienna Conference in 19838. Considering
the above, what were the reasons for such an explicit “disqualiﬁcation” of
the Vienna Convention of 1983 by the group of ICA experts? Was it done,
as Professor Mozzati claims, because of the interest of the ICA hosting State,
or of some other States, or perhaps due to strictly substantive reasons?
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The basic objection formulated by experts consisted in the statement that
during the Vienna Conference, the political approach of States prevailed over
substantive reasoning, thus leading to the adoption of mistaken provisions.
This assessment refers to several issues, the ﬁrst one being the omission in
Art. 28 of the Convention, regarding new, independent States, of a statement on the primacy of a bilateral (or multilateral) agreement between the
States that this type of the succession of States refers to. For example, it
would be worthwhile to quote the provision of Art. 27.1 which refers to this
issue (type of succession: transfer of a part of the territory of a State): “...
If a State assigns a part of its territory to another State, the transfer of State
archive materials of the predecessor State to the successor State is regulated
pursuant to the agreement concluded between those States”9. Art. 28, which
refers to a new independent State, really does not provide for that solution,
listing speciﬁc regulations to be strictly observed by States acceding in the
Convention. In the experts’ opinion: “Such a conception disregards the very
nature of archives as well as the rationale of an international Convention
on the succession of States in respect of archives”10.
This statement ﬁnds its justiﬁcation in the recognition of the fact that
each State participating in resolving such claims must take into account
provisions of its national legislation while making obligations on an international arena. Therefore, it would be reasonable to maintain the primacy
of a bilateral (or multilateral) agreement also in respect of new independent
States. In 1983, that was not possible due to the relationship between former
colonies and their colonial powers. New independent States doubted the effectiveness of the execution of their rights by way of bilateral negotiations.
Therefore, that was really very unfortunate that former colonial powers
did not stand up to ensuring the conditions that would allow for taking up
substantive discussions with nations enslaved by them in the past. We are
of the opinion that there is no need to indicate which parties to that dispute
should be deemed wronged in the colonial period and thus entitled at least
to a partial compensation. To evaluate properly the reasons for the situation that occurred in Vienna, it is necessary to present in a comprehensive
way the policy of colonial powers towards new independent States, which
clearly exceeds the scope of the present considerations. Concluding the
above, the position of experts on neglecting the principle of the primacy
of a bilateral agreement in Article 28 should be deemed justiﬁed and reasonable, distancing, however, from the statement that this Article, instead
of mitigating controversies in respect of archives, will contribute to the
increase of such controversies and claims. That is to happen because former powers and new independent States, which might have been satisﬁed
with the exchange or delivery of copies of documents based on bilateral
agreements, pursuant to Article 28, have to transfer originals. The above
statement requires further comments. In accordance with Art. 28, paragraph
1, archive materials related to the sovereignty of a new independent State
should be transferred to that State as original documents (i.e. in compliance
with the UNESCO recommendations of 1978 speciﬁed in the Article referring to functional pertinence), while paragraph 2 provides that: “Transfer or
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adequate reproduction of some State archive materials of the predecessor
State, other than those referred to in paragraph 1, of material signiﬁcance
for the territory covered with the succession of States, shall be regulated by
way of an agreement between the predecessor State and a new independent
State to such an effect that each of them will be able to use those parts of
State archive materials of the predecessor State to the possibly widest and
fairest degree”11.
The position of the group of experts also includes information on the
“proper”, in their opinion, construction of the Convention, the main article
of which, in its part related to State archive materials, should be the provision regarding the primacy of a bilateral or multilateral agreement, in
subsequent articles providing details on further principles and criteria as
speciﬁed in the Convention12.
They agreed that archive materials subject to transfer should be those
requisite for the predecessor State to administer the territory, as provided
for under the Vienna Convention in respect of all types of the succession
of States, opposing, however, to transferring any other archive materials
which exclusively or principally refer to the territory of the successor State.
The reason for that objection was deeming the principle of territorial pertinence incompatible with UNESCO recommendations and the principle
of provenance. This position ﬁnds its explanation in the statement that the
origin of a document and not its contents must decide about its ownership.
A deﬁnition proposed by the working group, does not, however, reject
the entire provision set forth in the Convention, aiming at its more clear
wording: “the part of State archives of the predecessor State created by the
transactions of administrations and institutions responsible exclusively or
principally for the affairs of the territory to which the succession of States
relates”. In that provision, we perceive the recognition of the force of the
binding principle of functional pertinence, as deﬁned in the UNESCO recommendations, and a reasonable amendment made in respect of the contents
of the Convention that relates to State archives.
An absolute novelty, however, also in view of the UNESCO recommendations, is the demand to supplement the above provision with archival consequences of population displacements: “...in case where, in the process of
change of sovereignty, a signiﬁcant part of the population leaves the territory
of successor State, this fact shall be taken into account when negotiating
the succession of States in respect of archives”.
Archive sciences have been confronted with such an approach for
years in relation to German archives. Archival consequences of population
displacements have not been yet, however, raised in works of international
bodies and institutions. Under such circumstances, one can hardly resist the
impression that the ICA expertise was used to introduce to international dealings, somehow through the “back door”, a German thesis on the necessity
to take into account the consequences of mass displacements while making
decisions related to the succession of States in respect of archives13. Another
statement related to this type of archive materials, that their deﬁnition, unless
otherwise agreed by partners, does not include records produced by mili-
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tary occupying authorities, conﬁrms the “bow” of experts towards German
theses. This statement had to be treated very cautiously by the authors of
the evaluation, as one should differentiate records of military units, forced
to operate with signiﬁcant mobility under the war conditions, from records
of occupant’s administration closely connected with a given territory.
Another category of archive materials mentioned in archival clauses of
the Vienna Convention, are those belonging to a territory. The wording applied with respect to this category by the UN International Law Commission
was considered by experts as not sufﬁciently precise. Experts proposed more
explicit and precise wording: “the archives constituted within the territory
before it became dependant from the predecessor State and subsequently
integrated in the state archives of the predecessor State whether preserved
in situ or removed from the territory and entrusted to custodian institutions
(archives, libraries, museums) located within the territory of the predecessor State”14.
Referring to the unsuccessful initiative of the Swi3S delegation, aimed
at incorporating into the text of the Vienna Convention of an article related
to the joint heritage, experts conﬁrmed the justiﬁability of the application
oft hat measure in international relations, in the events when all the parties
have equal rights to certain archive materials, and any division thereof would
be harmful. In their opinion, an article related to the joint heritage could
ascertain that States declare joint heritage based on the agreement concluded
that should determine their rights and responsibility for records15.
The group of experts raised no reservations as to Articles 21, 23, 24
and 26 of the Convention. As regards Article 25 (Maintenance of the integrity of fonds of State archives), it found an evident mistake in translating
into English of the following phrase: Sauvegarde de Uintegrite des fonds
d’archives d’Etat16. It, however, raised no objections as to Article 27, paragraphs 3–5, Article 28, paragraphs 3–7, Article 29, Article 30, paragraphs
2–5, and Article 31, paragraphs 2–5. They almost exclusively refer to the
accessibility and delivery of copies of archive materials related to the succession of States. The above also indicates the direction of ICA activities,
preferred by the Group of Experts, in respect of issues related to the settlement of international archival claims.
One might indicate the lack of consequence in qualifying individual
clauses of the Vienna Convention, or any parts thereof, as acceptable or
unacceptable. What was the reason for recognizing Article 27 paragraph 1
(“Transfer of a part of the territory of the State”), which reads as follows:
“If one State assigns a part of its territory to another State, the transfer of
State archives of the predecessor State to the successor State is regulated
pursuant to the agreement concluded between those States”17 as unacceptable if it follows the intentions of authors of the expertise striving for the
recognition of the primacy of a bilateral agreement?
Expressing the opinion on that Article, it may be worthwhile to remind
that it was adopted almost unanimously, with only one vote against, at the
UN Conference in Vienna in 198318. One can hardly resist the impression,
that current voices of criticism result, ﬁrst of all, from the omission in the
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Article of issues connected with the displacement of population from the
territory subject to assignment. This problem was not raised during the UN
Vienna Conference proceedings in 1983, and the International Law Commission had recognized before that displacements of population introduced
no changes to the norms of international law related to the succession of
archive materials19. Thus, the initiative of the French Ministry of Foreign
Affairs was used to take this problem up, similarly as the one of records
produced by military occupying forces, which under regular conditions of
the international public law codiﬁcation had no chance to succeed. Unfortunately, that conﬁrms the instrumental character of the document presented
herein, published on behalf of ICA.
According to Ch. Kecskeméti, in the end of March/or beginning of
April, 198420, it was obvious that the Vienna Convention of 1983 was dead,
the fact which lawyers and politicians reconciled themselves with, and
archivists are still to oppose. Pursuant to Article 50 of the Convention, it
will enter into force on the thirtieth day upon the submission of the ﬁfteenth
document of ratiﬁcation or accession. Until now, 10 States have done so
(Algeria, Argentina, Croatia, Egypt, Estonia, Georgia, Yugoslavia, Niger,
Peru and Ukraine). This process proceeds really slowly, which is caused
not only by reasons related to inheriting of archive materials. To an equal
extent, the Convention refers to State property and debts, thus entering the
scope of general codiﬁcation of legal problems related to the succession of
States. The ﬁrst legal act in that respect was the Vienna Convention on the
succession of States in respect of treaties21, which faced similar problems.
The conclusion that the Vienna Convention of 1983 has no chance to enter
into force, seems, however, premature and risky.
The authorities of the international professional organization of archivists, among the members of which States wronged as a result of historical
processes prevail in number, including new independent States, were aware
of the signiﬁcance of the decision made regarding the evaluation of the
Convention. That was the action that could ruin the codiﬁcation of international public law developed by the UN related to the succession of States
in respect to matters other than treaties. Consequently, that had to result in
the increased activity of ICA in the area discussed. Those problems were
dealt with at the XXX and XXXI International Conferences of the Round
Table on Archives, held in 1994 and 1995 in Thesalonika and Washington22.
Those Conferences, however, gave no speciﬁc effects and proposals, which
could contribute to solving the key issue regarding the existence of speciﬁc
rules and principles acceptable by States, members of the contemporary
international community. Furthermore, many presentations delivered within
the frames of CITRA seem not to bring us any closer to counteracting the
confusion caused upon the adoption of the Vienna Convention on the succession of States in respect of State property, debts and archives.
The above also ﬁnds its expression in the last document adopted by ICA
at the meeting of the Executive Committee on 10–13 April 1995 in Guangzhou (China). This document (Position Paper) was entitled: “The view of
the archival community on the settling of disputed claims”. From the formal
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point of view, this document should be considered as presenting the current
formal position of ICA on matters related to archival claims. I am of the
opinion that CLM should deal with that document with particular care, as it
aims not only at summing up our current achievements in this area, but also
at indicating directions for future action. Several issues in this document
arouse critical comments. Firstly, one may not agree with the opinion that
archival claims were satisfactorily settled until the outbreak of the Second
World War, while afterwards, the existing principles and methods of acting
were abandoned to a dramatic extent. Although the Executive Committee
of ICA calls for return to traditional methods of settling claims, it itself
signiﬁcantly complicates the situation, promoting ideas incompatible with
the basic principle of functioning of the international community, i.e. the
priority of international public law over the legislation of individual States.
In view of the above, the attempt to impose the principle of inalienability
of title to public archives under the conditions of the succession of States
without the consent of the State that produced those records, arouses ﬁrm
objections. That conclusion of the Executive Committee reads as follows:
“National laws agree in conferring the status of inalienable and imprescritible
public property on public records. The transfer of ownership of public archives especially in the case of succession of States can therefore only occur
through a legislative act of the State which created them”. One could generally assume, that this stipulation so conﬂicting with the international public
law, is just a misunderstanding resulting from the lack of competence of the
organ that adopted it. This is not the case, however, as we have to do with
activities wilfully aimed at reduction, to a maximum degree, of the transfer
of original archive materials in international relations substituting it with
the transfer of copies, ensuring general access to records for all interested
parties and introducing the conception of the joint heritage.
The attention should also be drawn to substantive mistakes in the evaluation of the process of restitution of archive materials after the Second World
War, which was said to be non-existent! That is another example of either
ignorance of historical facts or adapting them in order to justify the main
thesis, i.e. that the transfer of original archive materials in the course of
international claims settling is anachronic and harmful. First of all, one may
not agree with the statement that the lack of a peace treaty with Germany
after the Second World War was one of the reasons of this state of affairs.
Several decisions made by powers which exercised sovereign authority
over that State upon its unconditional capitulation and carried out extensive
restitution activities to the beneﬁt of plundered States or were transferring
archive materials to neighbouring States, according to new German borders, contradict that statement. Those legal grounds for activities of Allied
authorities automatically became a part of the national legislation of both
German States after 1948.
One may not exclude the possibility that the position presented by the
Executive Committee in 1995 became an incentive to take up actions aimed
at dependence of the fulﬁlment of international obligation in respect of
the restitution of archive materials on provisions of the national law. The
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Parliament of the Russian Federation proved the above in the law enacted
on 15 April 1997 on cultural values transferred to the USSR as a result of
the Second World War and currently located in the territory of the Russian
Federation23. International community was very distinctly forced to face the
consequences of the way of reasoning in accordance with which national
laws of one country would determine the scope and terms of the restitution
of cultural values in international relations. In 1999, the Constitutional
Tribunal of the Russian Federation mitigated, to a signiﬁcant degree, those
provisions of that legal act of the Russian Parliament which were most
contradictory to international public law, still, a very severe precedent had
been made.
Under those conditions, we should treat with due consideration that
part of the Position Paper of Guangzhou in which the Executive Committee announces counteracting the existing situation referring to the need to
apply traditional methods of settling international archival claims in currently carried out negotiations and to take up practical actions leading to
the adoption of a new international convention. Therefore, CLM will have
to assume very important duties related to preparing proposals of speciﬁc
solutions. The ﬁrst one should consist in the attempt to describe traditional
practices of States in settling international archival claims. Let me present
the following proposition in that respect:
Principles of international legal protection of archive materials were
being shaped throughout ages. The problem of archives in international
relations belongs to the category of issues related to public property and it
appears in treaties regarding mostly territorial changes. Therefore, problems
of archives were included within the scope of political decisions regarding
changes of sovereignty in a given territory, being directly connected with
the problem of the succession of States. The complexity of those problems,
and, on the other hand, its practical signiﬁcance, made the theory of the
succession of States one of most basic issues of international public law.
With respect to problems discussed in this paper as regards the succession
of States, the basic rule states that everything that is in the territory of the
State, shares its fate (Quod est in territorio, es etiam de territorio). State
property fully shares the fate of the territory, therefore, it passes over to
the successor.
The practice of settling problems related to international inheritance
of archive materials based on treaties, reaching back to early Middle Ages
in Europe, had very signiﬁcant impact on the development of that rule.
Clauses on archives incorporated into treaties, apart from decisions related
to international distribution of archive materials, are often connected with
the restitution of archives in the case of plunders or various types of transfers.
Protection of archive materials under the conditions of armed conﬂicts
signiﬁcantly precedes the time of privileged treatment of other types of
movable property, including cultural values. This privileged treatment of
archive materials was gradually extended to cover other cultural values, in
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particular in the 19th century, including the recognition of the principle of
territorial provenance of cultural values, obviously, archives above all.
Legal protection of cultural values under the conditions of armed
conﬂicts became the institution of international public law as a result of
acts codifying the law of war. The subject of a declaration which initiated
this process of codiﬁcation, adopted at an international conference held on
27 August 1874 in Brussels, included the protection of cultural values, of
interest for us here. Article 8 of this declaration recommended equal treatment of cultural values with private property, i.e. on a privileged basis.
Destruction, seizure or profanation of such values should be punishable.
In order to create proper conditions for protection of cultural values, they
should be properly marked already at peacetime, and above all, should not
be used for war purposes.
Solutions proposed in the Brussels Declaration were later on applied
in conventions adopted at international conferences in 1899 and 1907 in
the Hague. Twelve conventions drawn up as a result of the proceedings of
the second conference, which constituted the repetition and development
of resolutions of the ﬁrst one, became the basic and most comprehensive
set of laws of war. The most important convention among those signed in
1907 in the Hague referred to laws and practices of a land war (so called
4th Hague Convention). Article 56 of “Regulations on laws and practices
of a land war”, being the integral part of that convention, stipulates as
follows: “Property of communes, church, welfare, educational, scientiﬁc
institutions, institutions of ﬁne arts, although belonging to the State, will be
treated as private property. Any seizure, destruction or wilful profanation
of such institutions, historical monuments, works of art and science shall be
prohibited and should be punishable”. Articles 27 and 46 of the Regulations
provide for saving “sanctuaries, buildings serving the purposes of science,
art and welfare, historical monuments” in the course of military operations,
and stipulate that “Private property is not subject to forfeiture”.
Provisions on the protection of cultural values under the conditions of
armed conﬂicts, of analogous contents as those of Article 56 of Executive
Regulations of the 4th Hague Convention, were incorporated into the 9th
Hague Convention of 1907 in respect of bombardments by naval forces
during the war (Article 5). Those Hague Conventions constituted the basis
for legal protection of cultural values during two world wars. Experiences
resulting from those two wars, ﬁrst of all, the scale of plunders and destruction made by Germans in the years 1939-1945 in German-occupied
countries of Europe, contributed to considering problems of legal protection
of cultural values in armed conﬂicts as the subject of further and improved
codifying efforts. The Hague Convention on the protection of cultural values
in the event of armed conﬂicts, with executive regulations and the protocol
attached regarding problems of restitution, was the result of those efforts.
The Convention was elaborated under the auspices of UNESCO, and it was
signed on 14 May 1954.
This Convention, with all related legal acts, supplements legal norms
binding until its development and adoption by many States, as included,
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ﬁrst of all, in the Hague Conventions of 1899 and 1907. The deﬁnition of
cultural values is one of its most signiﬁcant provisions. Cultural values,
regardless of their origin and owner, were deemed including, among others, important collections of archive materials and archival repositories
(archives). The above terms should be understood as archival holdings and
buildings in which they are preserved (Article 1).
The scope of international legal protection of cultural values, in compliance with Article 2 of the Hague Convention of 1954, includes due care
exercised by the State which owns them and due respect for them on the
part of the State exercising control over them during an armed conﬂict.
Detailed legal provisions pertaining to such protection are set forth in Articles 3, 4 and 523.
The aforesaid Convention, in its entirety, conﬁrms the principle of territorial provenance of cultural values, making it a legal norm of international
public law. The Convention provides even for penal sanctions in the event
of infringements of this norm.
The Hague Convention of 1954 was generally considered as a legal act
of critical importance for international legal protection of cultural values. It
also had a decisive impact on legal regulations in respect of issues discussed
in this paper, developed after its adoption. The codiﬁcation process of international public law in that respect grew to the size allowing to ascertain
the fact of the existence of international cultural law.
Legal regulations prepared after 1954 within the frames of codiﬁcation
of that law include the following documents: I and II Additional Protocol to
the Geneva Convention of 12 August 1949 on the protection of war victims
and convention on measures aiming at prohibiting and preventing illegal
transport, export and transfer of ownership rights to cultural values, adopted
on 14 November 1970. Another legal act which extends the legal protection of cultural values under peacetime conditions is the convention on the
protection of world cultural and natural heritage, adopted on 21 November
1972. All those legal acts assume as a starting point, in compliance with
the provisions of the preamble to the Hague Convention of 1954, that: “any
damage made to cultural values, regardless of the nation they belong to, is
the loss for the cultural heritage of entire humanity, as any nation has its
share m the development of the world culture”. The Paris Convention of
1970 relates to international co-operation of States under peacetime conditions in respect of the protection of cultural values. Its authors should be
fully aware of the fact that this co-operation should protect cultural output
of any State.
Legal institutions of international protection of cultural values do not
exhaust all measures of this protection in respect of archive materials; as
archive materials, apart from features covered by the deﬁnition of “cultural
values”, play many other functions determining the speciﬁcity of legal regulations applied in respect of them. Long-lasting practices of settling archival
disputes arising due to territorial changes between States on the basis of
treaties, relatively early allowed to determine the principles of dealing with
them – in reference to the situation in the 17th century on an all-European
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scale, and much earlier in the Polish practice of treaties, as the principle of
transferring all archive documents related to a given territory together with
that territory was generally observed there. However, apart from this solution
consisting in the return of all archive materials pertaining to a given territory, another clause simultaneously emerged. It sanctions leaving archive
materials – as well as other movables – in those places where they were
located at the moment of signing the treaty. Since then, both solutions have
been applied in treaties. The principle of territorial provenance of archive
materials was developed based on treaty settlements of that type. In the application of that principle in practice, the fate of archive materials created
and preserved in the territory which was changing its State afﬁliation was
not disputable. Those archive materials share the fate of this territory as
quod est in territorio, est etiam de territorio. However, archival holdings
of the successor State, and registries of its ofﬁces, ﬁrst of all central ones,
include archive materials created as a result of administering this territory.
Those archive materials were also often provided to the successor State. At
present, such approach would be compliant with the scope of the deﬁnition
of the principle of functional pertinence.
The principle of territorial provenance of archive materials always
used to favour victorious States. After 1918, in Europe, enormous changes
had to take place in respect of the contents of archival holdings of many
States. Victorious States, which suffered great territorial losses, defended
themselves against the principle of territorial pertinence of archive materials as the binding principle in resolving problems of succession of archive
materials in international relations.
For that purpose they referred to the principle of indivisibility of an
archival fond (principle of provenance) applied in archive sciences in
Europe from mid 19th century, in particular from 1910. Advocates of the
principle of territorial pertinence of archive materials, which allowed the
States building the foundations of their statehood almost from the scratch
to organize public and cultural life in an optimum way, used to assume an
attitude towards this principle as accurately expressed by Józef Paczkowski:
“the principle of provenance covers the arrangement of records within the
borders of a given state and usually within the frames of certain archives,
having no applicability beyond those borders [...]24.
On the basis of above outlined studies, it was possible to determine
that com-munis opinio doctorum juris, in respect of the subject of interest,
resolves itself to the following statements:
– ofﬁcial records kept in archives belong to the territory they refer to;
– in the case of changes of state borders, archive materials share the fate
of their seats, and the State which owns the seat becomes the owner of those
archive materials. Records pertaining to territories located on the same side
of the border are owned by the State that those territories belong to, which
takes over those archive materials regardless of the location of the seat of
the archives they are kept at. Records pertaining to territories located on
both sides of the border are possessed by the State on the territory of which
the seat of archives is situated. In such events, the neighbouring State has an
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unrestricted right to use such archive materials. Sometimes the co-ownership
of records is agreed upon. They may also be delivered to the neighbouring
State, if they refer to the territory of that State to a greater degree than to
the State on the territory of which the seat of archives is situated;
– there is an absolute obligation to return archive materials taken in the
past out of the territory being the subject of succession;
– records must be returned to the successor regardless of the title by
virtue of which they were acquired, if their origin is known;
– lapse of time from the moment of coming into the possession of archive materials is of no practical signiﬁcance and inﬂuence on the change
of the ownership title thereto;
– archival consequences of territorial changes between States also include separating and transfer of records of central authorities (ofﬁces) related
exclusively to the territory subject to succession (introduction of chronological limits in respect of the division of records of central authorities is a
frequent phenomenon). Records of that type constitute archival fonds for a
given territory regardless of the place of operations of the ofﬁce;
– in the case of private archives the will of their owner is decissive.
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Heorhii PAPAKIN

DISPLACED ARCHIVES:
THE HERITAGE OF DIVIDED WORLD
(Abstract)
1. History of our civilization within last 3–4 thousand years, that is
writing era period, is the chronicles of constant destructions, invasions
and forced migrations of archival Records. Just like due to World War II
citizenship obtain the notion of “displaced persons”, so archivists should
talk about and remember that practically any archival fond contains more
or less displaced archives. Such heritage, which was inherited from thousand-year existence of divided world, from those times, when there existed
a traditional-primitive dualism scheme: we and aliens; we and barbarians;
free world and totalitarian society; socialistic and capitalistic worlds; developed society and third world and other.
2. The problem of displaced archives regardless of current opinion exists
not only at Eastern Europe, Asia and Africa. Successful civilized countries
of Western Europe and Northern America also have at their archives “foreign fonds” and search for own archives, which have been deported from
historical motherland due to various historical reasons.
3. That is why such historical heritage of divided world hangs over all
of us. But practically neither country acknowledges at legislative level and
considers the problem of displaced archives thoroughly and objectively.
This is conﬁrmed by analysis of published national archival legislation of
all countries.
4. At international level we have to acknowledge that world society at
least recognized existence of mentioned problem (to tell the truth, considering it as actual only for certain world regions – ﬁrst of all Eastern Europe,
Newly Independent States appeared, and former Asian and African colonies
of European countries), and mostly for World War II period. The result of a
search for compromise way, if not solving, then at least its mutually agreed
acknowledgement, is formulated by UNESCO and International Council
on Archives conception of “Common Archival Heritage”.
5. But the mentioned concept does not pretend to solving and is not able
to solve the whole complex of problems, concerned with displaced archives.
On our opinion, the most actual among them are the following (they are
also steps to solving of the problem of displaced archives):
© Heorhii Papakin, 2004

76

PROBLEMS OF MODERN ARCHIVAL LEGISLATION

a) deﬁnition and introduction of “displaced archives” notion into wide
application at international and national level.
Those, obviously, should be all archives (fonds, collections, certain
groups of Records and certain archival documents), which from time of
their creation have been displaced over state or administrative border and
at present are kept not at the place of their creation. At that such deﬁnition
does not have principally depend on reasons of such displacement (legal
or illegal at that time or weather they are acknowledged legal or illegal at
present). Obviously, such deﬁnition will require common efforts of lawyers,
archivists and historians of each country.
b) necessity to acknowledge the fact of existence of certain list of displaced archives.
It is completely obvious that such acknowledgement should be multilateral: by international archival society, as well as by certain states, which own
them, and those, which were deprived of mentioned archives in the past.
c) recognizing of displaced archives as an object of mutual interest of
above mentioned countries.
d) strict separation of displaced archives topic from the circle of restitution problems (since this context does not mean physical return of archives)
and from the block of archival claims, the last one is concerned with juridical
argumentation of state litigations concerning archives return.
e) bringing up of question on displaced archives at any intergovernmental negotiations, which concern cooperation in archival sphere.
6.We consider that constituting of “displaced archives” notion will
positively display on solving of the problems of archival restitution and
transfer of the archives. Since it is understood that universally recognized
as displaced archives need ﬁnal decision of their destiny and, ﬁnally, transformation from displaced into usual archives.
However, ways of this process introduction may be different: from
physical return to historical motherland (original documents, as well as
micro-, photo- or digitizing copies) to creation of joint archival informers,
guides and other ﬁnding aids. Such ways are already deﬁned by International
council of archives in a range of its documents.
7. Brought up questions have discussion character and destined at
primary aim – in conditions, when the world is involved in globalization
and integration processes, when ﬁnally it may be considered as united, but
not divided, we should eliminate one of the last parts of divided world’s
heritage – displaced archives.
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Claes GRANSTROM, Gary M. PETERSON,
Maria Pia Rinaldi MARIANI, Udo SCHAFER,
Josef ZWICKER, Torbjorn HORNFELDT

AUTHENTICITY OF ELECTRONIC RECORDS
Report prepared for UNESCO
by the International Council on Archives Committee
on Archival Legal Matters*
November 2002
1. Introduction
Archivists must ensure continuing access to the content
and functionality of authentic electronic records, recognizing
that they cannot be preserved in their original physical format.
Recommendation of the XIVth International Council on Archives Congress,
Seville, Spain, September 2000.

The International Council on Archives (ICA) at the XIVth International
Congress in Seville, Spain emphasized that archivists must ensure continuing access to the content and functionality of authentic electronic records,
and called upon National Archivists to provide the leadership to ensure
the preservation and accessibility to authentic records to secure the rights
of citizens in public information. UNESCO, likewise, has initiated several
international conventions and recommendations regarding the preservation
and accessibility to authentic records. Examples of UNESCO’s interest in
this area include the Convention for the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage, and the Memory of the World program, a program
speciﬁcally aimed at preservation of and access to documentary heritage.
Clearly, standard setting to preserve authentic electronic records in the ﬁeld
of culture and information is an important and universally valued task of
UNESCO that is central to its mission.
Plainly, long term storage of authentic electronic information is a strong
interest of both ICA and UNESCO. With this interest in mind, ICA and
UNESCO have entered into an agreement for ICA to study the issue. ICA is
to report to UNESCO and “formulate recommendations for further studies
and concrete projects in this matter with a view to establishing legal and
technical procedures for ensuring the legal evidence of electronic documents
*Posted on the CLM web page:
http://www.ica.org/biblio.php?pdocid=92

© Claes Granstrom, Gary M. Peterson,
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in (the) case of migration of these materials---and in (the) case of transfer
to archival institutions.”
In order to prepare the report, ICA established a working group within
the Committee on Archival Legal Matters (CLM), with Claes Granstrom as
Chair. Other members of the working group are Gary M. Peterson, Maria
Pia Rinaldi Mariani, Udo Schafer and Josef Zwicker. Additionally, Torbjorn
Hornfeldt, Archives of Sweden, was added to the group as IT specialist.
The working group also consulted with the ICA committee on Electronic
Records in the preparation of this report. The working group ﬁrst met in
Rome, Italy on 4 to 7 August 2001. Granstrom, Peterson and Zwicker also
met in Geneva Switzerland on 23 and 24 January 2002.
The focus of this report is to identify the issues that archivists and records
keepers must keep in mind to ensure the authenticity of electronic records.
First, authenticity will be explained. No one country’s law will be used – the
discussion will be general. Next, technology’s impact on authenticity will
be illustrated and national laws and other studies dealing with authenticity
of electronic records will be examined. Finally some recommendations for
future action will be discussed.
2. Authentication
Authentication – The determination that a document or
a reproduction of a document is what it purports to be.
Peter Walne, Ed. Dictionary of Archival Terminology,
2nd edition. Munich: KG Saur, 1988

Authentication is a rule of evidence that determines whether an item
introduced into evidence in a legal proceeding is authentic. In the evidence
example, authentication means that the item is what the party seeking to
introduce it claims it is. The easiest way to authenticate a document is to
have a witness state that it is what it is claimed to be. This rule of evidence
was developed for paper and did not consider electronic records. Today’s
question is, “What is an authentic electronic record?”
Recent events in the ﬁeld of records management have addressed the
issue of authenticity of an electronic record. On 15 September 2001, the
International Organization for Standardization (ISO) published ISO 154891, Information and documentation – Records Management. The standard
was developed so “…that appropriate attention and protection is given to all
records, and that the evidence and information they contain can be retrieved
more efﬁciently and effectively, using standard practices and procedures.”
The Standard in clause 7.2.2 deﬁnes authenticity:
“An authentic record is one that can be proven
a) to be what it purports to be,
b) to have been created or sent by the person purported to have created
or sent it, and
c) to have been created or sent at the time purported.
To ensure the authenticity or records, organizations should implement
and document policies and procedures which control the creation, receipt,

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3

79

transmission, maintenance and disposition of records to ensure that records
creators are authorized and identiﬁed and that records are protected against
unauthorized addition, deletion, alteration, use and concealment.”
The Standard in Part 2: Guidelines, recognizes then need to maintain
electronic systems to protect authenticity. Clause 5.3 of ISO /TR 15489-2
states:
“Records mangers need to be aware of the potential for legal challenge
when documents are presented in evidence to a court of law. If the integrity
or authenticity of a record is called into doubt in court by suggestions of
tampering, incompetence, improper system functionality or malfunction,
the evidential weight or value put on the document by the court may be lost
or, at least, reduced, to the detriment of the case.
The records managers need to have readily available evidence to demonstrate and prove the organization’s compliance with legislation, policies
and procedures throughout the life of the system. It should also be possible
to show that the system was operation as intended in accordance with the
organization’s normal business practices. This evidence would be available
from records of the monitoring and auditing of system processes.”
These new ISO standards clearly have an impact on archives and if
authentic records are to be created and preserved as archival electronic
records, archives must participate in the system creation, even before records are created. This is especially important because continued access to
electronic records not available in another form has become the norm. Also,
electronic records are at risk because of technical obsolescence as newer
formats replace older ones. The new technology presents new challenges
to the archivist to preserve authentic electronic records.
3. New Technology’s Impact on Authenticity
The ﬁrst and most fundamental reason for creating archives is to prove
legal rights. Secondly, archives serve as instruments for the administration
of an organization. Finally, archives are cultural heritage and they are one
of the preconditions for social and political accountability. All these purposes can be served only with authentic documents, that is with documents
that are reliable not only at the moment when they are created but remain
reliable for a long time to come. That means that those documents must
be preserved from destruction and from alteration. If electronic archives
are compared to “conventional” archives a range of special problems with
keeping authentic electronic documents becomes obvious.
“Conventional” documents, once created in an orderly way, are rather
static and stable objects (physically and chemically), they are “things”, entities perceptible by the senses. Only relatively few people are involved in the
process of creating, transmitting, retaining and producing “conventional”
documents. They are processed in a more or less closed circle as far as both
professional qualiﬁcations and work routines are concerned.
The difference with electronic records is striking. Electronically produced documents actually are not objects at all but rather, by their nature,
products that have to be processed each time they are used. There is no
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transfer, no reading without a re-creation of the information. Electronically
recorded information is volatile and many persons with different skills are
needed to implement electronic systems. Processing electronic documents
therefore is technically much more complicated than processing “conventional” ones.
In short, in an electronic environment there are more weak points
threatening authenticity than there are for “conventional” documents and
more complex measures are necessary to preserve authenticity in an electronic environment. Migrating the electronic information from one media
to another is an example of the more complex preservation problems. This
more complex processing of documents endangers their authenticity and
requires that more be done to protect it.
Today we live in a digital world. The daily use of the computer is
expanding geometrically and the daily use is just as rapidly shrinking the
world. We have experienced a change from a ﬁve hundred year tradition of
the printed word to the new tradition of an electronic one. This rapid change
puts pressures on such traditional legal values as authenticity. Nations and
archivists need to adjust to these pressures.
4. National Legislation and Authenticity
Archivists should protect the authenticity of documents during archival
processing, preservation and use. Archivist should ensure that
the archival value of records, including electronic or multimedia
records is not impaired in the archival work of appraisal,
arrangement and description, and of conservation and use.”
Code of Ethics, adopted by the ICA General assembly in its XIIIth session
in Beijing, 6 September 1996.

As a result of the Code of Ethics stressing the authenticity of electronic
records, the ICA Committee on Archival Legal Matters (CALM), in 1997,
established a working group to study the legal issues surrounding creating
authentic, reliable and valid records in the electronic environment. The
working group prepared a draft report for discussion at the August 2000,
ICA Congress in Seville, Spain, and is now preparing a ﬁnal report that will
be presented to the Vienna Congress in 2004. Because the legal framework
and the record keeping culture and circumstances of countries vary widely,
the working group decided to ﬁrst conduct a survey of the members of the
CALM on the authenticity of electronic records in their respective countries.
It was the intention of the working group to use the answers to the survey
questions to prepare internationally useful and appropriate guidelines for
creating and managing authentic records in an electronic environment.
The survey questions had a number of purposes. The ﬁrst purpose was to
investigate the extent to which the terms or concepts of authenticity, validity
and reliability are used in the profession in referring to electronic records.
The second purpose was to ascertain whether archival and/or other legislation deﬁnes those terms. The ﬁnal purpose of the survey was to discover
what countries are doing to address the authenticity of electronic records
and what issues or problems are being encountered in the process.
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In January of 1999 the members of the CALM were asked to respond
to ﬁve questions pertaining to the authenticity of electronic records. The
questions were:
1. Do archives in your country use the terms “authenticity,” “reliability”
or “validity” in relation to records/electronic records? If yes, please provide
deﬁnitions.
2. Does archival legislation in your country deﬁne “authenticity,” “reliability” or “validity” in relation to records/electronic records? If yes, please
provide deﬁnitions and the citation of the legislation.
3. Does any other legislation (for example, electronic commerce legislation, digital signature act, etc.) in your country deﬁne “authenticity,”
“reliability” or “validity” in relation to records/electronic records? If yes,
please provide deﬁnitions and the citation of the legislation.
4. What are archives in your country doing/planning to do to ensure
that electronic records are reliable and authentic?
5. Do archives in your country identify any issues/problems in succeeding? If yes, please tell us what they are.
Members were asked to update the survey in 2001. In all, thirteen
countries responded (Andorra, Australia, France, Germany, Italy, Lithuania,
Mexico, Slovakia, South Africa, Sweden, United Kingdom, and the United
States). It must be noted that the authenticity of electronic records is a fast
changing area and the survey merely represents a snapshot of the situation
at the time of the answers and is most certainly out of date upon receipt of
the answers. Also, since the survey was only of the members of CALM, it is
not statistically reliable. The CALM, however, believes from the members
experience that the answers are reﬂective of the profession generally.
The ﬁrst question was “Do archives in your country use the terms ‘authenticity,’ ‘reliability’ or ‘validity’ in relation to records/electronic records?
If yes, please provide deﬁnitions.” Six countries responded in the afﬁrmative
and seven in the negative. With less than half of the respondents answering
“yes,” it is apparent that there is no uniformity across the profession in the
usage of these concepts as they relate to electronic records. The fact that
these concepts as they relate to electronic records are not widely accepted
may be a result of the fact that the issues on the authenticity of electronic
records are in ﬂux. It was clear from the responses that there is agreement
on the deﬁnition of “authenticity” and “reliability,” and that the term “validity” is not used or is used synonymously with either “authenticity “ or
“reliability.” Based on the survey, it is generally accepted that “authenticity”
means that a document is what it purports to be and that “reliability” means
that a document is trustworthy.
The second question was “Does archival legislation in your country
deﬁne ‘authenticity,’ reliability’ or validity’ in relation to records/electronic
records? If yes, please provide deﬁnitions and the citation of the legislation.” Sadly, the answer was a uniform “no.” One of the reasons for this
negative answer may be that archival legislation predates the concerns about
electronic records. Given the silence of archival legislation on the matter of
authenticity, reliability and validity, the next question was “Does any other
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legislation (for example, electronic commerce legislation, digital signature
act, etc.) in your country deﬁne ‘authenticity,’ ‘reliability’ or ‘validity’ in
relation to records/electronic records? If yes, please provide deﬁnitions and
the citation of the legislation.” Seven countries answered afﬁrmatively and
six answered in the negative. From the answers it appears that authenticity
has been addressed in laws relating to evidence, electronic signature and
e-commerce.
From the answers to these two questions, it is clear that a patchwork
of national laws may touch on the creation and maintenance of authentic
electronic records. Where laws do address electronic records they do not
provide a coherent records keeping regime in the electronic environment
and these gaps in national legislation must be ﬁlled.
The draft report from Seville, based upon the answers to the ﬁrst three
questions, came to the following conclusion:
In the absence of legislative imperatives to create authentic, reliable and
valid records the pressure on archives and archivists is increased. Firstly,
they need to assess whether archival and records keeping legislation requires
revision – always a protracted process. Secondly, they need to be vigilant
about whether other legislation in their jurisdiction is pronouncing on record keeping matters and they need to assess whether such legislation is
adequate. Thirdly, in the absence of any or adequate legislation, they must
identify and employ other tactics to ensure that adequate electronic records
are created. This can be achieved through the development of international
or national standards or organizational policy. The issues of concern are
that such documents many not have the force of legislation and assessing
or auditing compliance is a much more difﬁcult task.
The fourth question was “What are archives in your country doing/
planning to ensure that electronic records are reliable and authentic?” Of
the thirteen countries answering, ten stated that they were doing or planning something to ensure that electronic records are reliable and authentic.
Among the activities reported are issuing regulations, providing guidance
and training, preparation of standards for electronic documents, and inﬂuencing legislation. It appears that all approaches to authenticity regarding
electronic records start with records creation unlike paper records where
some archives only deal with authenticity upon receipt of the records.
The ﬁnal question was “Do archives in your country identify and issues/
problems in succeeding? If yes, please tell us what they are.” As the question
relates to authenticity, the responses pointed to problems in developing and
implementing records creation and records keeping standards, electronic
signatures, and migration. It is best summed up by Australia’s answer that
the authenticity of good electronic record keeping requires ensuring that
electronic business process routinely involve the capture of the records
necessary to document them; designing electronic systems that will capture
authentic records; ensuring that the integrity of electronic records is securely
maintained; ensuring that electronic records created and captured now will
remain accessible and useable for as long as they are needed; and building
a culture of record keeping among managers and workers. Finally almost
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all responses mentioned allocating existing resources wisely, obtaining additional resources and developing partnerships so that others collaborate in
achieving the archivists’ aims.
5. Ongoing Projects and Legislation
There are many studies going on all over the world investigating how to
keep electronic records in a way that will guarantee their authenticity. Most
of these studies are being done by archives or library experts. Because ecommerce has become such an active business tool, commercial enterprises
and governments are now focusing on the authenticity of electronic records
and electronic signatures and laws and regulations are being proposed and
approved to govern authenticity.
On the international level, an example of new laws is the Directive of the
European Union on electronic signatures, adopted on 30 November 1999.
This Directive has now been implemented in all of the member states of
the Union. Paradoxically, the Directive makes no provisions for long-term
preservation in the archival sense. The United Nations General Assembly
has approved the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce which
contains provisions on electronic signatures. In the pharmaceutical industry,
the US Food and Drug Administration has issued a regulation on electronic
records and electronic signatures that is forcing the industry to deal with
the issues of authenticity. For instance, the regulation requires that records
created electronically must be kept electronically. Again, the archival implications of the regulation have been ignored.
Issues surrounding preserving authentic electronic records are not new,
just recent. There has been a great deal of research done on the subject in
the past ten years. This report makes no attempt to analyze the research. A
few of these projects are reviewed to show the great interest that the digital
era has prompted in authenticity. These are merely examples that have been
chosen out of the many projects underway.
1. University of British Columbia. The Preservation of the Integrity of
Electronic Records Project at the University of British Columbia deﬁned
authenticity as a record’s reliability over time. It linked authenticity to the
record’s status, mode and form of transmission and the manner of its preservation and custody. The Project developed a series of templates identifying
the characteristics of an electronic record that is authentic. The InterPARES
Project is also at the University as an ongoing study on the permanent
preservation of authentic records created in electronic systems. Further
information about this project can be found at www.interpares.org.
2. University of Pittsburgh. The Functional Requirements for Evidence
in Record keeping Project at the University of Pittsburgh identiﬁed authentic
records as those which an authorized records creator must have originated.
The Project identiﬁed functional requirements for creating authentic records. Interestingly the Project found that electronic records should not be
transferred into archival custody as the act of transferring across custodial
boundaries wrenches them from their record keeping context. Further information about this project can be found at rcox@mail.sis.pitt.edu.
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3. Digital Preservation Testbed. The Digital Preservation Testbed is a
three year research project initiated by the Dutch Ministry of the Interior
and the Ministry of Education, Culture and Science. The project started in
October 2000. The project goal is to establish the best strategy for the long
term preservation of digital objects. The project’s web site may be found
at www.digitaleduurzaamheid.nl/.
4. Model Requirements for the Management of Electronic Records
(MoReq). The Mo Req Speciﬁcation is a model speciﬁcation of requirements
for electronic records management systems (ERMS). It was designed to be
applicable throughout Europe. The model speciﬁcation was commissioned
by the IDA Program of the European Commission and was prepared by
Cornwell Afﬁliates plc. Further information on the speciﬁcation can be
obtained at www.cornwell.co.uk/moreq.html/.
5. Monash University. The Record keeping Metadata Project of the
Records Continuum Research Group at Monash University views records as
agents of action and active participants in the business process. The Project
aims to “…specify and codify record keeping metadata in ways that enable
it to be fully understood and deployed both within and beyond the records
and archives profession.” The project identiﬁed authentication of records
as one of the purposes of metadata. More information about the project can
be found at http://rcrg.dstc.edu.au.
6. Cedars Project. The Cedars Project was established by the Consortium of University Research Libraries. The Project studied “…the issues
surrounding digital preservation and the responsibilities that research
libraries would have to assume to ensure continued accessibility to digital
materials.” The project deﬁnes authenticity of a document “that it is the
same as that which a user expected based on a prior reference.” See www.
leeds.ac.uk/cedars/.
Given all the legislative and research going on, there is not enough
cooperation or links between the legislator and the researcher. This means
that the legislator cannot beneﬁt from the results of these projects.
6. Conclusions and Recommendations
The collective memory of the peoples of the world is of fundamental
importance to preserve. Documentary heritage in the form of records or
documents (archives) is an essential part of this memory and is also becoming vital when discussing indispensable human rights such as freedom of
opinion and expression, where the right to seek, receive and impart information is included. The establishment of freedom of information laws around
the world is evidence of the importance of these records.
Preservation and access to electronic records in electronic form is an
important and difﬁcult issue. There is unquestioned preservation of records
such as cuneiform clay tablets, Latin medieval parchment letters, or 19 th
century paper correspondence. These are kept in the original. In the future
records will be only in electronic form and will have no automatic longevity by themselves as the records mentioned above. The reasons to provide
preservation and access remain unchanged, but the conditions to do so have
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changed dramatically. Archival institutions have a distinctive mission–to
give guidance on these problems to the creators of electronic records, to
receive transfers of the electronic records, and to preserve and give access
to authentic records for now and the centuries to come.
Archivists are thus responsible for the identiﬁcation and preservation
of authentic digital heritage. To accomplish this responsibility requires that
the preservation of authentic electronic records be given the highest priority
by archivists. Responsible archivists must make themselves aware of the
problems in their country surrounding electronic records and make contact
with international organizations to get resources to resolve the problems. It
is obvious that in order to accomplish this, archivists must cooperate with
other professions and archival institutions and must receive the necessary
resources to carry out these new tasks.
As has been discussed above, there is a great deal of research into
the authenticity of electronic records underway. It would be a wasteful
redundancy to embark on yet another study on how to preserve authentic
electronic records. What is needed now is an evaluation of the research
completed and a transfer of the knowledge from the researcher to the archivist. Much of the research is going on at local, national and super-national
levels and must be harmonized to prevent serious inconsistent treatment of
electronic records to ensure their authenticity. This harmonization must be
done while, at the same time, keeping in mind the different national legal
traditions and cultures. It must be realized, however, that a loss of authentic electronic records is a cultural loss and a loss of the digital heritage of
nations. UNESCO is in a unique position – as a part of the Memory of the
World Program – to prevent this loss and to take a number of actions to
preserve the digital heritage of nations.
1. Archivists and archival institutions, in both the public and private
sectors, are still in the paper age and are concerned with preserving authentic
paper records. Their understanding of the need to preserve authentic digital
records must be improved. UNESCO should promote programs that educate
and raise the awareness of archivists on the issue of preserving authentic
electronic records. All types of training and archival education should be
pursued.
2. The CLM, as noted above, has completed a survey of its member
on the status of the authenticity of electronic records in the committee
member’s country. While the information from this study is informative, it
is not necessarily reﬂective on the archives of the world. UNESCO should
conduct a similar survey of the world on the status of the authenticity of
electronic records.
3. In preparing this report it had become obvious that there is not common agreement among archival professionals on the meaning of the terminology. Careless use of terminology leads to confusion. UNESCO ought
to promote an agreement on terminology.
4. There have been so many studies on how to preserve authentic electronic records that some summing up and conclusions are necessary in order
to move forward with preserving authentic electronic records. Guidelines on
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preserving authentic electronic records would be very useful to archivists
and UNESCO should back the development of the guidelines.
5. UNESCO should take an initiative to make governments aware of
the special archival problems in preserving electronic records in authentic
form. UNESCO should convene a conference of high ranking representatives
from world governments and introduce the problem of preserving digital
cultural heritage in an authentic manner.
6. Recognition of the need for adequate resources and organization to
preserve digital cultural heritage is paramount. UNESCO should develop
the criteria and models for such an organization.
Finally, the goal of archivists must be “…to preserve (digital) records in
an intellectual sense (as we can understand them), as they were when they
played a role in the business process (authenticity), over time (in a usable
way and despite changing technology).” The recommendations above will
strongly support this goal.
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GLOSSARY
appraisal
A basic records management/archival function of determining the value and
thus the DISPOSITION of RECORDS based upon their current administrative,
legal, and ﬁscal use; their EVIDENTIAL and INFORMATIONAL VALUE; their
ARRANGEMENT and condition; and their relationship to other records
archives
1) The DOCUMENTS created or received and accumulated by a person or
organization in the course of the conduct of affairs, and preserved because of their
continuing value
2) The building or part of a building in which ARCHIVES(1) are preserved
and made available for consultation; also referred to as an archival repository
3) The agency or program responsible for selecting, acquiring, preserving, and
making available ARCHIVES(1); also referred to as an archival agency, archival
institution, or archival program
authentication
The act of verifying that a DOCUMENT or a REPRODUCTION of a DOCUMENT is what it purports to be
See also: certiﬁcation
business process re-engineering
(also business process redesign) (abbrev.: BPR) noun [mass noun] the process
of restructuring a company’s organization and methods, especially so as to exploit
the capabilities of computers.
case papers/ﬁles
FILES relating to a speciﬁc action, event, person, place, project, or other subject. Case ﬁles are sometimes referred to as project ﬁles or dossiers. In UK usage,
particular instance papers; in Canadian usage, transactional ﬁles
certiﬁcation
The act of attesting the ofﬁcial character of a DOCUMENT or of a COPY
thereof
context
noun the circumstances that form the setting for an event, statement, or idea,
and in terms of which it can be fully understood and assessed: the proposals need
to be considered in the context of new European directives. the parts of something
written or spoken that immediately precede and follow a word or passage and
clarify its meaning. -PHRASES: in context considered together with the surrounding words or circumstances: the complex meaning of irony is only graspable in
context. out of context without the surrounding words or circumstances and so
not fully understandable: the article portrayed her as domineering by dropping
quotes from her out of context. -DERIVATIVES contextual adjective contextually adverb. -ORIGIN late Middle English (denoting the construction of a text):
from Latin contextus, from con- ‘together’ + texere ‘to weave’.
deletion noun 1 [mass noun] the action or process of deleting something:
deletion of a ﬁle. 2 Genetics: the loss or absence of a section from a nucleic acid
molecule or chromosome.
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disposal
The actions taken with regard to NONCURRENT RECORDS following
their APPRAISAL and the expiration if their retention periods as provided for by
egislation, regulation, or administrative procedure. Actions include TRANSFER
to an ARCHIVES(3) or DESTRUCTION. In the United States, DISPOSAL is
also known as disposition
destruction
The DISPOSAL of DOCUMENTS of no further value by methods as incineration, maceration, pulping or shredding
document
1) Recorded information regardless of MEDIUM or characteristics
2) A single ITEM
document management system
An organized means of creating, indexing, searching, and accessing DOCUMENTS or INFORMATION
dossier
See: case ﬁle
evidence
noun [mass noun] the available body of facts or information indicating whether
a belief or proposition is true or valid: the study ﬁnds little evidence of overt discrimination. Law: information given personally, drawn from a document, or in the
form of material objects, tending or used to establish facts in a legal investigation
or admissible as testimony in a law court: without evidence, they can’t bring a
charge. signs; indications: there was no obvious evidence of a break-in. verb [with
obj.] (usu. be evidenced) be or show evidence of: that it has been populated from
prehistoric times is evidenced by the remains of Neolithic buildings. -PHRASES:
give evidence Law: give information and answer questions formally and in person
in a law court or at an inquiry. in evidence noticeable; conspicuous: his dramatic
ﬂair is still very much in evidence. turn King’s (or Queen’s or US state’s) evidence
Law: (of a criminal) give information in court against one’s partners in order to
receive a less severe punishment oneself. -ORIGIN Middle English: via Old French
from Latin evidentia, from evident- ‘obvious to the eye or mind’ (see evident).
internal evidence noun [mass noun] evidence derived from the contents of
the thing discussed.
1. hearsay evidence noun [mass noun] Law: evidence given by a witness based
on information received from others rather than personal knowledge.
2. negative evidence noun [mass noun] evidence for a theory provided by the
non-occurrence or absence of something.
3. primary evidence noun [mass noun] Law: evidence, such as the original of a
document, that by its nature does not suggest that better evidence is available. ﬁrsthand historical evidence about an event rather than that based on other sources.
4. secondary evidence noun [mass noun] Law: something, in particular documentation, which conﬁrms the existence of unavailable primary evidence.
5. state’s evidence noun [mass noun] US Law: evidence for the prosecution
given by a participant in or accomplice to the crime being tried.
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6. Queen’s evidence noun [mass noun] English Law: evidence for the prosecution given by a participant in or accomplice to the crime being tried: what happens
if they turn Queen’s evidence?
7. King’s evidence noun in the reign of a king, the term for Queen’s evidence.
evidential value
The worth of DOCUMENTS/ARCHIVES for illuminating the nature and
work of their creator by providing evidence of the creator’s origins, FUNCTIONS,
and activities.
Evidential value is distinct from informational value
See also: administrative value, ﬁscal value, informational value, legal value,
intrinsic value
ﬁle
1) An organized unit (folder, volume, etc) of DOCUMENTS grouped together
either for current use by the creator or in the process of archival ARANGEMENT,
because they relate to the same subject, activity, or transaction. A FILE is usually
the basic unit within a record SERIES
2) A series of FILES(1)
3) In DATA PROCESSING, two or more RECORDS(2) of identical layout
treated as a unit. The unit is larger than a RECORD(2) but smaller than a data
system, and is also known as a data set or ﬁle set
genuine
adjective truly what something is said to be; authentic: each book is bound in
genuine leather. (of a person, emotion, or action) sincere: she had no doubts as to
whether Tom was genuine | a genuine attempt to delegate authority. -DERIVATIVES genuinely adverb genuineness noun. -ORIGIN late 16th cent. (in the sense
“natural or proper”): from Latin genuinus, from genu ‘knee’ (with reference to the
Roman custom of a father acknowledging paternity of a newborn child by placing
it on his knee); later associated with genus ‘birth, race, stock’.
integrity
noun [mass noun]1 the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness: a gentleman of complete integrity. 2 the state of being
whole and undivided: upholding territorial integrity and national sovereignty. the
condition of being uniﬁed, unimpaired, or sound in construction: the structural
integrity of the novel. internal consistency or lack of corruption in electronic data:
[as modiﬁer] integrity checking. –ORIGIN late Middle English (in sense 2): from
French intéégritéé or Latin integritas, from integer ‘intact’ (see integer). Compare
with entirety, integral, and integrate.
metadata
DATA describing DATA and data systems; that is, the structure of DATA
BASES, their characteristics, location, and usage
migrate
verb [no obj.] (of an animal, typically a bird or ﬁsh) move from one region or
habitat to another, especially regularly according to the seasons: as autumn arrives,
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the birds migrate south. (of a person) move from one area or country to settle in
another, especially in search of work: rural populations have migrated to urban
areas. move from one speciﬁc part of something to another: cells which can form
pigment migrate beneath the skin. Computing: change or cause to change from
using one system to another. [with obj.] Computing: transfer (programs or hardware) from one system to another. – DERIVATIVES migration noun migrational
adjective migrator noun migratory adjective.
-ORIGIN early 17th cent. (in the general sense “move from one place to another”): from Latin migrat- ‘moved, shifted’, from the verb migrare.
record
1) A DOCUMENT created or received and maintained by an agency, organization, or individual in pursuance of legal obligations or in the transaction of
business
2) In DATA PROCESSING, a grouping of inter-related data elements forming the basic unit of a FILE(3)
reliable
adjective consistently good in quality or performance; able to be trusted: a
reliable source of information. noun (usu. reliables) a person or thing with such
trustworthy qualities: the supporting cast includes old reliables like Mitchell.
–DERIVATIVES reliability noun reliableness noun reliably adverb.
retention period
The length of time, usually based upon an estimate of the frequency of use
for current and future business, that RECORDS should be retained in ofﬁces or
RECORDS CENTRES before they are transferred to an ARCHIVES(3) or otherwise disposed of
signature, digital
signature, electronic
signature
noun 1 a person’s name written in a distinctive way as a form of identiﬁcation in authorizing a cheque or document or concluding a letter. [mass noun] the
action of signing a document: the licence was sent to the customer for signature. a
distinctive pattern, product, or characteristic by which someone or something can
be identiﬁed: the chef produced the pââtéé that was his signature | [as modiﬁer]
his signature dish. 2 Music: short for key signature or time signature. 3 Printing:
a letter or ﬁgure printed at the foot of one or more pages of each sheet of a book
as a guide in binding. a printed sheet after being folded to form a group of pages.
4 N. Amer. the part of a medical prescription that gives instructions about the use
of the medicine or drug prescribed. –ORIGIN mid 16th cent. (as a Scots legal
term, denoting a document presented by a writer to the Signet): from medieval
Latin signatura ‘sign manual’ (in late Latin denoting a marking on sheep), from
Latin signare ‘to sign, mark’.
text
noun 1 a book or other written or printed work, regarded in terms of its content
rathe than its physical form: a text which explores pain and grief.

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3

91

a piece of written or printed material regarded as conveying the authentic or
primary form of a particular work: in some passages it is difﬁcult to establish the
original text | the text of the lecture was available to guests on the night. [mass
noun] written or printed words, typically forming a connected piece of work: stylistic features of journalistic text. [mass noun] Computing: data in written form,
especially when stored, processed, or displayed in a word processor. [in sing.]
the main body of a book or other piece of writing, as distinct from other material
such as notes, appendices, and illustrations: the pictures are clear and relate well
to the text. a script or libretto. a written work chosen or set as a subject of study:
too much concentration on set texts can turn pupils against reading. a textbook.
a passage from the Bible or other religious work, especially when used as the
subject of a sermon. a subject or theme for a discussion or exposition: he took as
his text the fact that Australia is paradise. 2 (also text-hand) [mass noun] ﬁne,
large handwriting, used especially for manuscripts. //
transfer
1) The act involved in a changeof physical CUSTODY of RECORDS/ARCHIVES with or without change of legal title
2) RECORDS/ARCHIVES so transferred
valid
adjective actually supporting the intended point or claim; acceptable as cogent:
a valid criticism. legally binding due to having been executed in compliance with
the law: a valid contract. legally acceptable: the visas are valid for thirty days.
-DERIVATIVES
validity noun
validly adverb. -ORIGIN late 16th cent.: from French valide or Latin validus
‘strong’,
from valere ‘be strong’.
legal value
The worth of RECORDS/ARCHIVES for the conduct of current or future
legal business and/or as legal evidence thereof
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Josef ZWICKER

SOME PROBLEMS OF AUTHENTICITY
IN AN ELECTRONIC ENVIRONMENT*
INTRODUCTION

Archives and authenticity
The ﬁrst and most fundamental reason for creating archives is to prove
legal rights. Secondly, archives serve as instruments for the administration
of an organisation. Information held in archives are tools or means to do
the job in an efﬁcient way. Thirdly, archives are one of the preconditions
for political and social accountability. Finally, archives are cultural heritage. All those purposes can be served only with authentic documents, that
is with documents that are reliable not only at the moment when they are
created but remain reliable for a long time to come. This means that those
documents must be preserved from both destruction and alteration.
Even with a superﬁcial knowledge of IT it becomes clear that electronic
documents are easy to be manipulated, either by intention or by incident.
So it is the duty of archivists to tackle the problem. But it is not only our
duty, it is our genuine function as archivists: to keep authentic records
for practical, legal purpose, for historical research and for transparency.
Archivists are trained to do this job, they know what is needed. Archivists
have learned to discern an authentic document. That is what diplomatics
(not to be confounded with diplomacy) are dealing with, diplomatics as a
scientiﬁc discipline.
For me the most inspiring publication of Luciana Duranti still remains
Diplomatics: New Uses for an Old Science published in “Archivaria”
1989–1991. There, in fact, she has made the link between classical diplomatics (Jean Mabillon, etc.) and the problems of authenticity of electronic
records: “Diplomatics and pa-leography were born as a science arising
from the need to analyze critically documents considered to be forgeries”.
“The origin of diplomatics is strictly linked to the need to determine the
authenticity of documents .. .”1. That is our business too when dealing with
electronic records.
*Extended version of the paper presented at Pre-Congress Seminar in Elbląng (May
2003). Published in: Archives in the Society. ICA Pre-Congress Meeting – Vienna 2004:
Papers of the International Conference. Elbląng, May 22-24, 2003. Edited by Władyslaw
Stępniak. The Head Ofﬁce of State Archives, Warszawa, 2003, p. 158-168.
© Josef Zwicker, 2004
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Diplomatics as archivists’ business was born as a science arising from
practical needs, that is “to analyse critically documents considered to be
forgeries ... the methodology of its textual criticism was utilitarian in nature.
It was used as a legal weapon before the courts”2.
The problem
If electronic archives are compared to “conventional” archives, a range
of special problems with keeping authentic electronic documents becomes
obvious.
“Conventional” documents, once created in an orderly way, are rather
static and stable objects (physically and chemically), they are “things”, entities perceptible by the senses. Only relatively few people are involved in
the process of creating, transmitting, retaining and producing “coventional”
documents. They are processed in a more or less closed circle as far as both
professional qualiﬁcations and work routines are concerned.
The difference with electronic records, i.e. electronically recorded
information, is striking. Electronically produced documents are not actually
objects at all but rather, by their nature, products that have to be processed
each time they are used. No transfer, no reading without re-creation of the
information.
Electronically recorded information is volatile. Many persons of quite
different professions are needed to implement electronic systems, i.e. both
hardware, software and procedures. Furthermore, means for processing
electronic data are ephemeral. (Look at the time span for writing off both
hardware and software in many European countries: three years!).
To illustrate the difference between handling electronic documents and
dealing with conventional ones, it is enough to remind onesself of the different grades of complexity of the infrastructure needed for writing a letter
and writing an e-mail.
Processing electronical documents therefore is technically much more
complicated than processing “conventional” ones, the management of creating and handling of records included.
In short, in an electronic environment there are much more weak points,
regarding number, variety and frequency, threatening authenticity, than there
are for “conventional” documents. Much more complex measures are therefore to be taken for preserving authenticity in an electronic environment.
The more complex the processing of documents, the more authenticity is
endangered and the more has to be done to protect it. (To try to implement
self-authentiﬁcation in electronic systems in order to get rid of the problems
may prove to be an illusion).
One quite basic difﬁculty with electronic documents should be mentioned – we could call it a problem of culture: the handling of such documents itself is a new phenomenon. Compared to the long and vast experience
in dealing with conventional ways of retaining information, processing it
electronically has not got a tradition yet. In a sense, even the most professional archivists (and IT-spe-cialists) – in the longer run – may look naive
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in dealing with these problems, leaning too much on technical aspects and
not caring enough about questions of ergonomics, management and culture.
Certain short-terminism in the electronic world still seems to prevail.
Principles about how to regulate by law the relationship between different private and public parties are applied in many ﬁelds of society. They
might also serve as guidelines regulating the electronic environment both
in the private and public interest. Even if no fundamentally new legislation
may be necessary, one should be aware that, because of the possibilities and
the latent ﬂaws of electronic systems, new interactions between different
ﬁelds of legislation may appear and have to be taken into consideration.
A practical example
To illustrate the fact that authenticity in an electronic environment is
a real problem, I would like to give two examples, for the ﬁrst of which I
refer to Anne-Marie Schwirtlich, for the second to Luciana Duranti.
“Many countries keep a record of who their citizens are and when they
were granted citizenship. There are at least four important elements that must
be recorded if a country wants to maintain an accurate record of citizenship
over time. These elements are:
- name of the citizen,
- unique certiﬁcate number,
- date that citizenship was granted, and
- name/position of the decision maker.
Assume that this information was recorded electronically. As the
amount of information increased, and as computing systems improved,
imagine that this ofﬁce changed from system to system to maintain these
records. Suppose one of the earlier systems was discovered to have a major software malfunction. This resulted in it doing two things – it was no
longer preserving the link between the name of the citizen and the unique
certiﬁcate number – it was mixing them up. In some cases, it was confusing
the name of the citizen with the name of the decision-maker. If you looked
at the system on-line or printed a copy of a certiﬁcate it would look correct
because it had a number, the name of the citizen, the date and the decisionmaker. However, the record is not reliable.”3 – That is what happenend in
Australia several years ago.
E-business and authenticity
E-business means, as you know, not only buying and selling via Internet but also production, advertising and services via electronic telecommunication. It has to do with business to business commerce but also with
business to consumer transactions. It is of course not possible to deal here
with all the technical and legal problems connected with e-business. But it
may be helpful to remember that some of those questions are the same as
those archivists have to deal with, when thinking about authenticity. First,
business does presuppose the unequivocal, indubitable identiﬁcation of the
partners involved in a business transaction. Hence the importance of the
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reliability of signature, i.e. digital signature. Experience has proved that
this is quite a difﬁcult problem.
Second – and this is exactly the problem of authenticity – partners
involved in a business transaction have to be absolutely sure that a document received is still exactly the same one as the one sent by the business
partner, that no third person has made any alteration either of content of the
document or of date of signature. It is obvious that some doubts still exist
about the reliability and authenticity of documents in e-business. This is
one of the reasons why e-business in the last years, although being, from
a purely economic point of view, very interesting, did not grow as fast as
predicted. And for the same reason, in many countries both legal and technical measures including standardization and voluntary agreements are taken.
All this, i.e. more security about reliability and authenticity, is necessary
to stimulate e-business.
E-government can be considered as a speciﬁc case of e-business. It
includes both transactions between the agencies of a government or administration and the contacts between the government and the citizens and
the public. It is obvious that identiﬁcation of the partners involved and non
alteration of the documents sent and received are of the outmost importance in e-government, exactly as in e-business, with the same problems
concerening authenticity.
Deﬁnitions
Until now I have used the term “authenticity” as it is used in colloquial
speech, that is: “of undisputed origin; genuine” (genuine = “really coming
from its stated, advertised or reputed source”)4. We should not – for the
moment – insist too much on archival terminology concerning electronic
documents. But it is certainly useful to explain some elementary terms
brieﬂy.
Most important is the distinction between “authenticity” and “reliability”. “Reliability” refers to the past, in the sense that the facts related in a
document are true, are deserving trust – at the very moment of the creation
of the document. So examination of reliability means examination of the
creation of the document. To quote Duranti/Eastwood: Reliable Records
are “records endowed with trustworthiness. Trustworthiness is conferred
to a record by its degree of completeness and the degree of control on its
creation procedures and/or its authors reliability”5.
“Authenticity” refers to the connection between past and present, i.e.
to the transmission of the record from the past time to the present. It is
obvious that control of the transmission of a document from its creation to
the use in present time is more difﬁcult in an electronic environment than
with records on paper.
To sum up we can say in Luciana Durantis and Terry Eastwoods words:
Authentic records are records “that can be proven to be genuine. Authenticity is conferred to a record by its mode, form, and/or state of transmission,
and/or manner of preservation and custody. ...”6.
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How to ensure authenticity
If control of reliability is connected with the creation of records, it becomes obvious that archivists will have to care about the creating processes
and that legal regultions will have to be established about the creation of
records.
The nature itself of the electronic environment demands intervention
from the very start of the process of creation of the record, or more precisely,
from the design of the application that will produce records.
Reliability and authenticity presuppose control of the creation and transmission of records. Record-keeping has a lot to do with both creation and
transmission of records. So record-keeping too is to be regulated by law.
Dealing with the use of a printout of an electronic record as evidence in
legal proceedings Ken Chasse describes in a seminal article the dependence
of authenticity and reliability on both organization and technical procedures,
on both the “usual and ordinary course of business” and system integrity.
“An organization or a person wishing to use a printout of an electronic
record as evidence in legal proceedings must be able to prove:
1) the integrity of the electronic record system in which that particular
record was recorded or stored;
2) the authenticity of that record; and,
3) its “usual and ordinary course of business” with regard to making,
processing and retaining electronic records.
The “electronic record” provisions of the Evidence Acts in Canada
(federal, provincial and territorial) state that proof of the integrity of an
electronic record is established by proof of the integrity of the electronic
records system in which the record was recorded or stored. Such “system
integrity” can be proved by:
a) evidence that the computer system was operating properly;
b) evidence that the electronic record was recorded or stored by a party
to the proceedings who is adverse in interest to the party seeking to introduce it as evidence; or
c) evidence that the electronic record was recorded or stored in the usual
and ordinary course of business by a person who is not a party to the legal
proceedings and who did not record or store it under the control of the party
seeking to introduce the record as evidence”7.
The most comprehensive text dealing with the problems of authenticity
is probably the InterPARES report published recently8.
To ensure reliability and authenticity in the sense of archives we
need
– legal norms
– technical means
– adequate management and organization.
Adequate management and organization is paramount. If archives
take no part in the design of IT applications, if they are not present in the
deciding committees that coordinate IT activities, if they are not present
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in the ofﬁce responsible for general questions of administration be it the
government or a city council or a company, then it is not possible to ensure
reliability and authenticity. Technics is important, including standards such
as ISO 15489 about records management, but technics in itself does not
solve any problem.
“... The reliability and authenticity of electronic records are best ensured
by embedding procedural rules in the overall records system and by integrating business and documentary procedures. ...”9. That is a very important and
necessary condition to ensure authenticity but not a sufﬁcient one. Personal
presence and activity is still and continuously needed. The importance of
organization and of management is often underestimated.
Legislation
There are laws about speciﬁc activities which include legal norms about
authenticity for the sphere they deal with. What is going on in Switzerland
may illustrate this fact.
The chapter regarding accountability and book-keeping in the Corporation Law has recently been revised, in order to accept electronic records as
fully valuable and legally acceptable both for the creation of book-keeping
ﬁles and for their retention. This is very important because in the Swiss
legal system, those paragraphs in the Corporation Law work as a standard
for all legal norms concerning retention, that is for retention of tax records,
but also as evidence of ﬁles to be produced in court or in administrative
procedures. (Further details concerning the revision of this Law will follow
in the next chapter.)
An ofﬁcial draft of a Law on e-Commerce has been published two
years ago. The Law on e-Commerce deals with the validity of electronic
signatures for Contract Law, but furthermore it should help to protect the
rights of the consumers in an electronic environment.
In some countries the Law on Criminal Procedure may be very important by deﬁning authenticity for a speciﬁc sphere, so important that these
norms by analogy may be valid for other spheres of activities. Of course
in the case of criminal procedure and similarly for orderly book-keeping
authenticity is considered as a necessary condition for evidence. (Authenticity and evidence are not exactly the same thing. A short investigation
about the meaning of the two terms and about their interdependence could
be of some interest).
An Evidence Act and an Act on Electronic Signature are of a more
general nature. An Evidence Act (such as the Canadian or Australian ones
for instance) stipulates rules for all kind of evidence and for all - or at least
for several -spheres in which evidence is of some importance.
The same is true for an Act of Electronic Signature. Even if in the
ongoing legislation it appears often in the context of laws on e-commerce,
legal norms concerning electronic signatures try to cope with the use of
electronic signature in different spheres of activities, e-government and
others included.
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Unfortunately Laws on Electronic Signatures are not fully successful in
Europe, mainly because they require rather complicated procedures that do
not ﬁt to the real way how business is done in everyday life. In Switzerland
therefore the draft of this Law has been withdrawn at the moment10.
The elementary archival legal framework is about
– competences
– legal deﬁnitions
Competences:
1) Archivists must have or be given the competence to examine all
projects of new IT-applications and all major changes of existing applications from the point of view of authenticity, that is reliability over time.
This competence to interfere in IT-applications concerns of course systems
for record-keeping and document management systems but also speciﬁc
applications.
2) The second competence that should be ascertained to archives by law
is to establish rules about how the record creating bodies have to deal with
electronic documents and records in the administrative process.
As regards deﬁnitions, it seems obvious that archives, records – or
recorded information – documents cover all kind of recorded information,
whatever the data carrier may be. This deﬁnition must also be ﬁxed by
law. This way everybody creating documents in public administration will
be aware of the fact that these records are or have to become archives and
have to be passed to the responsible archival institution, no matter what
the data carrier is. And a deﬁnition of the term “document” itself should
be given by law.
Of course in order to control the creation, management and transmission
of records and of record-keeping, these elementary paragraphs have to be
speciﬁed either in the law itself or in an ordinance.
Legal norms can help to implement what has to be done. But we should
not forget that legal norms have to be enforced in order to be integrated into
business routines. And that – in our case – is not possible without changes
in the administrative organization, and – of course – we need technical
means, which also translates into: money.
Commercial law and archival legislation
The new Swiss legislation concerning orderly book-keeping – in force
since June 2002 – and its signiﬁcance/or record-keeping and archival
legislation.
The business sector, of fundamental importance for society and the
State, needs a legal framework which deﬁnes the parameters within which
the business community operates. Only within these parameters can business
be conducted in an orderly fashion, where business partners are able to rely
on one another. It is precisely because the business sector is of such great
importance for the whole of society and for the State that the State creates
legislation stipulating how business should be transacted, even in capitalist
countries, where most members of the business community are individuals
between whom most commercial transactions take place.
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The State therefore sets standards and enacts laws that ensure the solidity
of commercial activities. This solidity is checked not least using information
on a company’s ﬁnances (transparency). The State therefore issues regulations stipulating how a company’s ﬁnancial health should be checked and
veriﬁed. These regulations are established in the legal provisions governing
orderly commercial accounting.
A company’s ﬁnancial health can only be checked if the ﬁnancial
information is authentic and reliable, i.e. correct at the time it is recorded,
and complete and unchanged until the time it is used.
This is precisely the problem we face as archivists: the problem of
acquiring documents that are authentic and will remain reliable.
The problem arising in respect of the regulations concerning orderly
accounting, where transactions and accounting are handled electronically,
corresponds to the problem we face as archivists. The new electronic accounting regulations – which in Switzerland accompany the revised version of the relevant articles of the Commercial Law – offer useful advice
on how archivists can tackle the problems of authenticity in an electronic
environment.
Revision of the Swiss Commercial Law 32nd title11. Since the late
1990s, ever-increasing use has been made of electronic media for transaction processing and accounting. The legal norms in existence at the time
could not be applied to the new technology and actually restricted its use.
The revised law should therefore improve the regulatory framework for
the business sector. The comments to the bill stated: “This will serve Swiss
business and, in particular, its chances in the global arena ...” But future use
of the new technology should not result in impaired:
– accuracy of documents
– completeness
– security
– checkability.
Technology dating back to the days when companies kept paper accounts has proved to be unsuitable in an electronic environment for two
main reasons.
Firstly, there are problems with the term “original” and secondly, it is
difﬁcult to distinguish between “managing” and “storing” books.
To put it simply, Swiss legislators consider the term “original” to be
unsuitable in an electronic environment because what appears on the screen
of the person producing the data is a copy of something which exists only in
the computer’s central processing unit. The legislators therefore refrained
from using the term “original”.
Similar considerations also led them to refrain from distinguishing
between “managing” and “storing” books. Where electronic data carriers
are used, there is no clear distinction between “managing” and “storing”
information.
The revised law allows companies to keep books, book-keeping vouchers and commercial correspondence in a purely electronic or “comparable”
format. (By contrast, companies must continue to prepare their ﬁnancial
statements and balance sheets in the conventional manner.)
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If using electronic media, they must meet certain requirements set down
in an ordinance12, for example:
– Generally, companies must adhere to the principles of orderly data
processing. (This means state-of-the-art processing as set out in generally
accepted regulations and industry recommendations).
– The organization, responsibilities, processes and infrastructure of the
IT applications must be documented in such a way that the documents can
be understood.
– The documents must be stored in such a way that they cannot be
changed without the change being detectable.
– It must be possible to read the electronic records at any time. Any
necessary aids must be provided by the company.
– The ordinance stipulates which data media may be used, setting out
the requirements to be met with regard to “modiﬁable data carrier”.
– The ordinance also prescribes regular checks on the integrity and
readability of the data carrier.
– Finally, the ordinance contains basic requirements with regard to
data migration.
Throughout the ordinance, particular attention has been paid to “archived information” – “archived” in the commercial accounting sense of
the word, meaning “no longer immediately current”. The Commercial Law
requires companies to store such information for a minimum of 10 years.
“Archived information” must be
– separated from current information or appropriately labelled so that
it can be distinguished from current information,
– accessible within a useful period of time,
– systematically inventoried, and
– protected against unauthorized access.
Furthermore, responsibility for archiving must be clearly speciﬁed and
organized.
I must admit that when studying the documents on the revised Commercial Law, I was very surprised by the extent to which the problems of
managing accounts in an electronic environment coincide with those faced
by archivists. We archivists can undoubtedly learn something if we keep
the parallels in mind.
CONCLUSIONS
The important thing with archives in an electronic environment is
that – in some sense – there is no space, no recognizable time between the
different aspects of dealing with records such as creating, management,
transmission, keeping and preserving.
If all the necessary measures of making sure that all these activities will
be possible for a long time, are not taken at the very beginning, i.e. when
the instruments for creating records are designed, then archives as a rational
and systematic construction of public memory will no longer exist.
With the spreading of IT into nearly all ﬁelds of economy, mainly in
services such as commerce and banking, authenticity and reliability of
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electronic documents have become issues of utmost impact on economy,
on the wealth and the welfare of people.
Authenticity and reliability has become a question of practically everyday life. We archivists have allies – maybe allies who are more powerful in
inﬂuencing politics and society than we are. And we archivists can contribute
a speciﬁc know-how needed to solve these practical problems.
In my opinion getting in touch, cooperating with the responsible for the
above mentioned laws, concerning, for instance, e-commerce, criminal or
civil procedure, evidence, is of the utmost importance for archivists dealing
with legal aspects of authenticity in an electronic environment.
“... archivists become allies of the legal community, auditors, accountants, and managers in organizations whose increasing reliance on
electronic information to support decision-making, programme delivery,
and accountability raises concerns about the survival of their records and
the preservation of corporate memory. Accountable managers share with
archivists concern for documenting decisions adequately, determining the
legal status of electronic information, ﬁnding effective strategies to ensure
long-term preservation and future retrieval, and maintaining sufﬁcient descriptive and contextual information about electronic records to establish
their authenticity and accurately interpret their content”13.
To pursue their function archivists need to ally with those people. And
so archivists are fully back in the practical life: reliability and authenticity
of records concern all of us, in everyday life and in the traces we leave in
everyday life.
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tronic signature is concerned a paradox catches the eye: on the one hand it is said that
in an electronic environment everything is new – technology, methods, procedures, organization – and on the other hand the electronic signature in a sense uses the same methods and the same means as used in a conventional environment, i.e. attaching a seal or
reproducing the physical act of signing. Long-term preservation of recorded information
in an electronic environment doesn’t any longer mean storage of objects but the ability to
recreate the information. It is about processes not about objects. Although in an electronic
environment there doesn’t exist an original, the electronic signature has been devised in
a kind of thinking which is fundamentally determided by metaphors from the world of
conventional physical documents. Some subtle and critical contributions concerning electronic signature were made at the DLM-Forum 2002, mainly in the workshops 2, ‘The use
and implication of digital signatures”, and 3, ‘The legal admissibility of digital storage”.
Probably the most interesting of them is from Per Furberg: Digital Storage – the Need
for an Overall Solution Observing Different Legal Fields (pp. 547–553 in: Procedings
of the DLM-Forum 2002, @ccess and Preservation: Best Practices and Solutions, Ofﬁce for Ofﬁcial Publications of the Eurpean Communities, Luxemburg 2002). Furberg’s
starting point ‘^functionality (instead of objects). He states “that the once-for-all-solution,
pointing out the electronic document concept, ﬁt for each application, does not exist.”
“The determining factor will be whether the document can offer the same functionality
in electronic form” (p. 549). As far as long-term preservation of electronic signatures is
concerned, it has become more and more obvious, in my opinion, that long-term preservation of this kind of signature is not possible. “It is clear that the archival of<qualiﬁed
electronic signatures> was not taken into account when writing the [European Union]
e-signature directive” (Jos Dumortier and Soﬁe van den Ende, Electronic Signatures and
Trusted Archival Services, in: Proceedings of the DLM-Forum 2002, p. 524).
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Terry EASTWOOD

THE APPRAISAL OF ELECTRONIC RECORDS:
WHAT IS NEW?
In contemporary times, the technology of computers and communication have been combined to make instantaneous access to information a
routine matter in the conduct of affairs in every sector of society. People
value the latest, supposedly best information, and continually obtain the
latest technology to acquire and manage it. Some of this information is
closely connected with the actions taken during the conduct of affairs, but a
great deal of it is simply part of the social ambience. In such circumstances,
it is often difﬁcult to distinguish records or archival documents, the two
terms meaning the same, from other stores of data and information. It also
difﬁcult to manage records so that they remain uncorrupted in an environment that puts a premium on the capability to communicate and manipulate
information to increase productivity. Such an environment contrives in
innumerable ways to defeat the archival goal of long-term preservation of
authentic records.
As MacNeil (2000a) puts it, “the authenticity of a record is assessed in
relation to its identity (i.e., was it written by the person who purports to have
written it?) and its integrity (i.e., has it been altered in any way since it was
created and, if so, has such alteration changed its essential character?).” In
the traditional environment of stable physical media like paper, assessments
of authenticity have relied on the enduring existence of physical objects. In
the electronic environment, we lose the obvious assurance of authenticity
that can be gleaned from examining the physical aspects of the record. In
the digital world, as Ken Thibodeau (2000) remarks, “strictly speaking, it
is not possible to preserve an electronic record. It is only possible to preserve the ability to reproduce an electronic record. It is always necessary to
retrieve from storage the binary digits that make up the record and process
them through some software for delivery or presentation.” In every twist
and turn of the technology, even in its ordinary operation, exact replication
in every case is not guaranteed. In such circumstances, what needs to be
done if we are to give electronic records a measure of trust such that they
will serve us in the ways traditional records have?
The InterPARES Project
To address these vexing difﬁculties, the InterPARES project set itself
the goal of developing the theoretical and methodological knowledge essential to the permanent preservation of electronically generated records,
and on the basis of this knowledge to formulate model strategies, policies,
*Published in: Comma, International Journal on Archives, 2002, No. 1-2, p. 77–87.
© Terry Eastwood, 2004
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and standards capable of ensuring their preservation. InterPARES is an acronym standing for International Research on Permanent Authentic Records
in Electronic Systems. The project, an international, interdisciplinary, collaborative research initiative, began work in January 1999, and is scheduled
to complete its ﬁrst phase at the end of 2001. Further information on the
background, organization, researchers, objectives, and methodology of the
project is available at <www.interpares.org>. The project’s researchers are
divided into three task forces investigating the conceptual requirements for
preserving authentic electronic records (the Authenticity Task Force), appraisal criteria and methods for authentic electronic records (the Appraisal
Task Force), and methods for preserving authentic electronic records (the
Preservation Task Force.) In the latter stages of the project, the results of
the work of the three task forces will be integrated in the work of the fourth
task force, called the Strategies Task Force. It is important to note that the
work on appraisal is dependent on the Template for Analysis developed
by the Authenticity Task Force (see<www.interpares.org/documents/TemplateforAnalysis_071100.pdf>), and on its work to specify the conceptual
requirements for authenticity of electronic records. Readers may also refer
to the glossary of archival and diplomatic terminology available on the
project’s website (http//:www.interpares.org/documents/Glossary). This
article reports the preliminary ﬁndings of the Appraisal Task Force.
Aims of the Appraisal Task Force
The goal of the Appraisal Task Force is to determine whether the evaluation of electronic records for permanent preservation should be based on
theoretical criteria different from those for traditional records and how
digital technologies affect the methodology of appraisal. Before the Task
Force started work, a number of research questions in its domain were set
out. They were:
– What is the inﬂuence of digital technology on appraisal?
– What is the inﬂuence on appraisal of retrievability, intelligibility,
functionality, and research needs?
– What are the inﬂuences of the medium and the physical form of the
record on appraisal?
– When in the course of their existence should electronic records be
appraised?
– Should electronic records be appraised more than once in the course
of their existence, and, if so, when?
– Who should be responsible for appraising electronic records?
– What are the appraisal criteria and methods for authentic electronic
records?
The author of this paper is Chair of the Task Force. The other members
are Barbara Craig of the Faculty of Information Studies at the University
of Toronto, Phil Eppard, of the Faculty of Information at The University
at Albany of the State University of New York, Gigliola Fioravanti of
the Italian Central Direction of Archives, Norman Fortier of the National
Archives of Canada, Mark Giguere of the National Archives and Records
Administration of the United States, Ken Hannigan of the National Archives
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of Ireland, Peter Horsman and Agnes Jonker of the School of Archival Science and Research in the University of Amsterdam, and Du Mei from the
central archives administration in China.
Background of the Question
of Appraisal of Electronic Records
We began our work by reviewing the literature in English on appraisal
of electronic records (Eastwood et al, 2000). Archivists have been concerned
with the challenge of appraising electronic records for over twenty years,
through several phases in the evolution of technology, from the period
dominated by mainframe computers, to the introduction and spread of
isolated desktop personal computers, to the present with its organizational
intranets and the Internet. Much of the literature dwells on the difﬁculties
of deﬁning what a record is in the electronic environment and of identifying
and extracting records of long-term value (or data or information for that
matter) from live systems. In addition, celebrated court cases like Armstrong
v. Executive Ofﬁce of the President and Public Citizen v. John Carlin in
the United States implicitly raised questions about the trustworthiness of
records maintained in systems subject to few procedural controls. MacNeil
(2000b, 77-85) summarizes the signiﬁcance of these cases. Rather than
discussing appraisal as such, many writers in the 1980s and 1990s fell to
exhorting organizations to make provision for effective electronic records
keeping, including procedures for disposition, in the processes of systems
design and implementation. For example, an American archivist (Kowlowitz, 1991) maintained that “the most pressing issues facing electronic
records appraisal today are not narrowly technical and methodological but
broad program development and information management issues.” Most
writers of the time believed that archivists had to be involved in the design
of systems to build into them procedures for the appraisal and disposition
of records. A Canadian archivist (Bailey, 1989-90) asserted that archivists
cannot wait until inactive electronic records are offered to them for appraisal,
as they might have for paper records; too many computer records have vanished by then, and the documentation necessary for their proper appraisal
has been lost, destroyed, or is hopelessly outdated. The sheer volatility of
electronic records should be a powerful inducement for archivists to accept
increased involvement in the scheduling process, beginning at the systems
design stage. Again, however, this is not an issue of new or revised theory
or principle, but merely one of timing and strategy.
Australian (Acland, 1991 and O’Shea, 1991), Dutch (Hofman, 1994
and Horsman, 1997), and American (Dollar, 1992) writers, as well as a
publication by the International Council on Archives (1997) take a similar stance. These difﬁculties explain in part why so few archival services
have actually appraised and taken electronic records into custody. In the
circumstances, it is not surprising that few writers discuss the difﬁculty of
preserving authentic electronic records, and how those difﬁculties can in
part be addressed during the process of appraisal. The aim of our work, then,
is to demonstrate how during appraisal actions can be taken to initiate the
process of preservation of authentic electronic records.
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Modeling the Selection Function
To further its work, the Task Force decided to engage in the exercise
of developing a function model of the various activities undertaken during
appraisal as a way of isolating the various theoretical and methodological
questions that arise. A function model represents the various activities
of a functional process in a series of structured diagrams. The diagrams
and associated deﬁnitions are accessible at <http://www.interpares.org/
draft_reports.htm >. Rather than review the diagrams, I shall summarize
the conclusions to which our modeling exercise is leading us.
We began with two important assumptions. First, we assumed that
the function at issue is selection of electronic records. Second, we viewed
selection from the perspective of the entity responsible for long-term preservation of records of an organization, which for simplicity’s sake we call
the preserver. That entity may be an archival institution like the archives
of a national, provincial or municipal government, or it may be an archival
program of an organization such as a church, a university, or a corporate
body like a business ﬁrm. The assumption is that the same activities occur
in any organizational context where selection is performed. Although we
did not examine directly the question of appraisal of electronic records created by natural persons or organizations wishing to assign custody of their
electronic records to an external archival institution or program, it is quite
clear to us that many of the same activities will have to take place, whatever
differences between the two situations there may be.
The Scope of Activities Involved in Selection
We see the archival function at issue as being broader than appraisal.
Selecting electronic records involves appraising them and carrying out their
disposition. Carrying out disposition acts as a bridge between the activities
of appraisal and those of preservation. Information about electronic records
amassed during their appraisal is vital to the actions taken to determine
and carry out their disposition and then, later on, to the actions taken to
preserve them. Nevertheless, it is important to note that, in most instances,
responsibility for the actions of carrying out disposition will probably be
shared between the creating body, for simplicity’s sake the creator, and the
preserver. There is no doubt that the organization’s policies and procedures
will have to sort out the responsibilities that fall to the creator and those
that fall to the preserver as part of the disposition rules guiding transfer of
records.
This ﬁrst activity is therefore to establish, implement and maintain a
framework for the selection function. Managing the selection function sets
the rules and conventions of the preserver that govern appraisal and disposition. The two outcomes of managing selection are the appraisal strategy
and disposition rules. Appraisal strategy is a convenient term covering such
matters as criteria for appraisal, guidelines on how to apply authenticity
requirements, procedures for carrying out appraisal, and procedures for
reporting on appraisal activities and their results. Disposition rules cover
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such matters as procedures for carrying out disposition, including guidelines
for writing terms and conditions of transfer, and procedures for reporting
about disposition activities. The reports about appraisal and disposition
activities provide information that feeds back into the management process
as the framework is revised and reﬁned in the light of experience. In general
terms, managing the selection function for electronic records parallels that
for traditional records.
Another activity is to monitor electronic records selected for preservation. Many of the problems that occur in the archival treatment of electronic
records come from the effects of changes in their technological and other
contexts that occur during their lifetime. These changes mean that the
preserver must regularly monitor what is happening to electronic records
destined for preservation. We see this as a distinct activity, one that ensures
that up to date information about records destined for long-term preservation
is compiled and appraisal decisions updated accordingly or, where there is
a need, revisited. To a large extent, monitoring electronic records selected
for preservation is our answer to the research questions about the timing of
appraisal. In cases where appraisal is built into design of electronic systems,
such as by records scheduling, or where it is conducted sometime after a
system has been in operation, monitoring records selected for preservation
and making adjustments as needed is part of the process of selection. By
contrast, appraising electronic records long removed from the active system
in which they were generated is usually made difﬁcult because the relevant
information about their technological and other contexts is often no longer
available or difﬁcult to obtain.
Three monitoring scenarios appear to be possible. In the ﬁrst, relatively
minor changes may lead to a relatively inconsequential revision to an appraisal and/or determination of disposition. That is, one can live with the
main lines of the original appraisal and determination of disposition In the
second, signiﬁcant changes may require one to redo the appraisal to take
account of changes in, for instance, work processes or the technological
context. In the third, drastic changes, such as introduction of a completely
new system, may trigger a disposition under terms of the existing appraisal
and disposition, and, then, of course, a new appraisal of records in the new
system when it is determined to make one. Monitoring change and determining its effects on selection decisions is nothing new. The need for it is
just heightened in the electronic environment.
To sum up, the main activities of selection are (1) managing the selection function, (2) appraising electronic records, (3) monitoring electronic
records selected for preservation, and (4) carrying out disposition of electronic records. I think I have said enough about managing the framework
and monitoring the evolving situation of electronic records. I will now
concentrate on appraising records, with a few remarks at the end about
carrying out their disposition.
Selecting electronic records for long-term preservation, like selecting
records in general, responds, broadly speaking, to societal needs and the
creator’s needs to continue to have reference to them. It also responds,
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explicitly or implicitly, to certain legal requirements, that is, to the concepts, principles, and speciﬁc statements in law relevant to the selection of
the records in question. All the activities of selection are conducted with
an understanding of the theory, methodology, and practice of archival
science, including the requirements for ensuring authenticity of records.
Societal needs, creator’s needs, legal requirements, and archival science
and authenticity requirements all condition or inﬂuence the process of selection. How they inﬂuence actions and decisions from juridical system to
juridical system or for any preserver is something that the national teams
of InterPARES will address in the ﬁnal phase of the project in order to put
the ﬁndings in context. Nevertheless, it seems obvious that managing the
selection function is largely a matter of taking these conditioning factors
into account when developing policies, strategies, procedures, and standards.
Since our goal is to come up with a model of selection that applies in any
context, we have deliberately avoided specifying the values, criteria, and
the like that will be employed in favour of identifying and describing the
processes involved.
It hardly needs saying that to effect selection of electronic records requires knowledgeable persons, certain facilities, and computer equipment
and software. These are the necessary instrumentalities of selection. Every
institution or program will need them. On this score, it is perhaps worth
remarking that the need is imperative. In every sphere of activity, some records of long-term value are nowadays born digital or electronic and must
remain so, for there is no possibility of creating a paper representation of
the record. There is no doubt that solving the theoretical and methodological
issues is a precondition to sensible expenditure on resources, but no doubt
the two will have to go hand in hand. New concepts must be tested and
proved effective for the overall problem to be solved.
Broadly speaking, selecting electronic records means identifying those
for transfer to the preserver for continuing preservation. From among the
electronic records produced by an organization some will be selected and
transferred to the preserver and some will not. The outcome in any given
case will either be a transfer of electronic records selected for preservation
or a designation of electronic records not selected for preservation. It is a
matter of organizational policy whether or not the preserver plays a role in
the disposition of electronic records not selected for preservation. In any
event, an outcome or result of selection is that electronic records both destined and not destined for continuing preservation are identiﬁed.
The work of the Task Force has conﬁrmed something that is implicit in
the literature on appraisal of electronic records but is not spelled out clearly.
In large measure, selection of electronic records depends upon a gathering
and assessment of information about the context of a given body of records
or from the records themselves, and then associating relevant information
compiled during the process with the records so that they can be managed
effectively by the preserver and generously understood by future users. Obviously, a great deal of information about the context of electronic records
exists while they are in active use, because it is needed for the continuing
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management of the records. This information often disappears or is difﬁcult
to assemble once records are removed from the active system in which they
were generated. This is a strong argument to begin appraisal while records
are still “live” in a system, and to monitor each phase of their existence to
keep appraisal decisions relevant and disposition plans practicable.
In particular, information about the technological context of electronic
records comes into play at two vital stages of selection. It is needed when
assessing records’ authenticity, and when determining the feasibility of
preserving authentic electronic records. The other (juridical-administrative,
provenancial, procedural, and documentary) contextual information tends to
be relevant when assessing the continuing value of records, that is, judging
their capacity to serve the continuing interests of society and their creator.
The juridical-administrative context is the legal and organizational system
in which the creating body exists. The provenancial context is the creating
body, its mandate, structure and functions. The procedural context is the
business procedure in the course of which the records are generated. The
documentary context is the fonds to which a record belongs, and its internal
structure. Internal structure refers to the relationships among records in a
fonds. For the most part, appraisers of both traditional and electronic records
draw inferences about the continuing value of records from an understanding of the records and these various contexts.
The information that issues from the process of appraisal and as a result of it is of two kinds. On the one hand, there is information about the
appraisal decision itself, and on the other information about the electronic
records selected for preservation that will later be “packaged” with them as
part of a transfer from the creator to the preserver. The latter is the necessary information about electronic records to maintain them continuously in
authentic form, and includes the terms and conditions of transfer, to which
the preserver may have to refer from time to time, such as when determining
that a transfer contained the actual records designated to be transferred in a
given case. We have deﬁned terms and conditions of transfer as “a document
that identiﬁes, in archival and technological terms, electronic records to be
transferred, together with relevant documentation to accompany them, and
that identiﬁes the medium and format of transfer, when the transfer will
occur, and the parties to the transfer.”
Appraising Electronic Records
Appraising electronic records breaks down into four activities in our
view. The ﬁrst phase compiles information from electronic records and
about their contexts to generate the relevant information to be assessed in
determining their value and the feasibility of preserving them in authentic
form. The outcome of assessing value, or valuation information, whether
communicated in a schedule, appraisal report or other instrument, and the
feasibility information provide the basis for deciding the disposition of a
given body of records. In fact, as we see it, there are three outcomes of the
process of appraisal. There is the appraisal decision itself, that is a determination of which among a given body of records are selected for long-term
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preservation and which are not. There is, then, information about the appraised electronic records accumulated during the process of their evaluation, including the terms and conditions of transfer. Finally, there is a report
about the appraisal decision for management purposes, containing information that feeds back into the process of managing the selection function.
Although these steps in the process may not have always been explicit and
their outcome carefully recorded when appraising traditional records, they
were all probably implicit in the thinking of the archivist carrying out the
appraisal. Effective long-term preservation of authentic electronic records
will not allow us to avoid compiling the relevant information, assessing it,
and reporting the results to guide disposition and facilitate future use and
understanding of the records.
Assessing the value of electronic records means assessing their capacity to serve the continuing interests of their creator and society, on the one
hand, and analyzing and judging the grounds for presuming the records to
be authentic, on the other. With traditional records, the second step in the
assessment of value is rarely explicit. For the most part, appraisers, knowing facts about the custody of the records and the degree to which their
creation and maintenance were controlled, simply assume the records to
be authentic without further ado. Given the volatility of electronic records,
this is a step that must be made explicit. The outcome of this second step
is an assessment of authenticity, which we deﬁne as “a record or records
stating the reasons for presuming electronic records to be authentic in terms
of the benchmark requirements for authenticity.” The Authenticity Task
Force developed the benchmark requirements as part of the “Requirements
for Assessing the Authenticity of Electronic Records.” This document is
accessible at <http://www.interpares.org/draftreports.htm>. The statement
of the “Benchmark Requirements” is reproduced in Appendix I.
In short, with electronic records, we need to establish the grounds for
presuming that the records are what they purport to be, and that they have not
been altered by accident on tampered with on рифове. It is our supposition
that this assessment must be made as part of appraisal because years hence
the information on which to make it will have disappeared or be exceedingly
difﬁcult to obtain. To sum up then, the assessment of continuing value and
authenticity go together to determine the value of electronic records. The
resulting valuation information, duly recorded, must be a permanent record
of the preserver, which can always be associated with the records and assessed by anyone concerned to question why the decision about continuing
value was made or the grounds for presuming them to be authentic. It also
serves as a record that may be consulted to account for the reasoning behind
the disposition decision. Once again, despite some relatively recent exhortation to the contrary, accounting of our reasoning has usually been brief
or non-existent, and rarely entertained assessment of authenticity directly,
which must be done for electronic records.
The Task Force has elaborated the activity of assessing authenticity. It
involves compiling evidence supporting the presumption of authenticity,
measuring that evidence against the benchmark requirements, and, where a
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need for veriﬁcation arises because the grounds for presuming authenticity
are very weak or non-existent, going to the extra length of verifying authenticity, for instance, by comparing them with copies preserved elsewhere, with
backup tapes, or through textual analysis of the record’s content or study
of audit trails. The process of veriﬁcation simply assembles evidence for
the presumption of authenticity where it is otherwise lacking. Traditionally,
we have left testing authenticity to future users. Even in cases, where we
have supposed time and circumstance have affected the trustworthiness of
records, we left it to users to verify authenticity. By contrast, with electronic
records, we may feel obliged to do so ourselves in some cases of appraisal
in order to give some measure of assurance to future users that the records
are authentic by providing them with evidence very unlikely to be available
to them to judge the trustworthiness of the records.
Another important aspect of the question of authenticity of electronic
records is addressed when determining the feasibility of preserving them.
Nothing has been more complicated to characterize conceptually than determining the feasibility of preserving authentic electronic records. Nothing
like it occurs with traditional records. Essentially, we see this activity as
having three stages. The ﬁrst stage is to determine or identify the record
elements that need to be preserved to establish the identity and integrity
of the record. By elements we mean the extrinsic and intrinsic elements
of form according to diplomatics. They are essentially those elements that
are enumerated in the ﬁrst two benchmark requirements for ensuring the
authenticity of electronic records (see Appendix I). The second stage involves identifying how the record elements that need to be preserved are
manifested in the electronic environment. In many cases, these elements
are manifested as attributes of the record, but as we in the Appraisal Task
Force look at it, this identiﬁcation is not simply a matter of identifying that
a particular element is manifested but rather how it is manifested as a digital component. To some extent, we ﬁnd ourselves between the conceptual
concern of the Authenticity Task Force with conditions and circumstances
that establish the identity and demonstrate the integrity of the record and
the practical concern of the Preservation Task Force to know which digital
components must be preserved so as not to impair identity and integrity. The
Preservation Task Force has come up with a deﬁnition of what it means by
a digital component. A digital component is “a digital object that is part of
an electronic record, or that contains one or more electronic records, and
that has speciﬁc methods for preservation and reproduction.” If a digital
component is a digital object, we may well want to know what a digital
object is. I know I did, so I spent half an hour on the Web being told about
digital object identiﬁers and being warned to beware of digital objects
within digital objects, and generally getting the idea that a digital object
was whatever one wants or needs to deal with in the digital environment.
This vagueness about the character of digital objects only highlights the
importance of identifying what one must preserve in order to perpetuate the
elements conferring identity on the record. The details and results of this
part of the process are at the heart of appraising electronic records, for they
determine speciﬁcally in technological terms what needs to be preserved.
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We deﬁnitely see it as a responsibility of appraisal to identify how the
record and its elements are manifested in a digital thing or things that need
to be preserved. In doing so, appraisers establish preservation requirements
by identifying which digital things need to be preserved in order to ensure
preservation of the authentic record. The next stage is to reconcile these
preservation requirements with the preserver’s preservation capabilities.
Does the preserver currently have or can it expect to obtain the knowledge, hardware and software to deal with these particular digital things?
The outcomes are information about the digital things to be preserved and
information about the cost and technical capability required for continuing
preservation of a given body of electronic records in authentic form, the
feasibility information I already mentioned, which together with the assessment of continuing value make up the appraisal decision. It need hardly be
said that the whole exercise falls down if the preserver lacks the capacity
to preserve electronic records, which is still a condition more common than
the obverse in much of the archival world.
Carrying Out Disposition
Carrying out the disposition of electronic records becomes much more
sophisticated than has been the case for most traditional records. Appraisal
proposes, someone must eventually dispose, that is, effect disposition according to the appraisal decision. This is no easy task. Among other things, it
often means rousting ofﬁcials in the creating body from the natural lethargy
having to take a disposition action seems to induce in them, and convincing
them to follow the terms and conditions of transfer to do the initial work
to process electronic records for disposition to the preserver. As we see it,
preparing records for disposition means copying and formatting records
selected for preservation so as to prepare them physically for transfer, or,
if the preserver must supervise or oversee the matter, to prepare those not
selected for preservation for destruction, alienation to another entity, or such
other disposition as determined in the appraisal decision.
The next step, one that either the creator or the preserver may take or
they may take together, is to package the records selected for preservation
with the necessary information for their continuing preservation, including
the terms and conditions of transfer, identiﬁcation of the digital components
to be preserved, and associated archival and technical documentation needed
for their treatment. The point here is that you cannot simply give all the
information accumulated in the various records of the appraisal process to
preservation specialists, and expect them to extract that which is relevant
to their task. Transmitting electronic records, then, means sending them
prepared for transfer, with the accompanying information necessary for
continuing preservation clearly identiﬁed, to the ofﬁce responsible for the
preservation function.
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Conclusion
Selection of electronic records differs little in the aspect of assessing
continuing value as we have come to understand it for traditional records.
However, the nature of the technological context brings an additional evaluative dimension, always latent with traditional records, into the foreground
of appraisal of electronic records: the assessment of authenticity and the
determination of the means to preserve electronic records in authentic form.
As I have outlined, this is largely a matter of working out a very detailed
process, highlighted by more intensive documentation procedures than most
archivists are familiar with, rather than adoption of revolutionary theoretical
ideas. Archivists will have to work harder to comprehend the wrinkles in
the process needed to accommodate the twists and turns of the technology,
and to document the facts about the records and their context that need to
be communicated to posterity. One thing is clear, the range of selection
activities together comprise the ﬁrst vital step in the process of long-term
preservation of authentic electronic records.

Terry Eastwood
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Appendix I
Benchmark Requirements Supporting the Presumption of Authenticity
of Electronic Records
Preamble
The benchmark requirements are the conditions that serve as a basis
for the preserver’s assessment of the authenticity of the creator’s electronic
records. Normally, these requirements will be taken into account by the appraiser in making an assessment of the authenticity of the rec ords in any
given case of appraisal. Satisfaction of these benchmark requirements will
enable the preserver to infer a record’s authenticity on the basis of the manner
in which the records have been created and maintained by the creator.
Within the benchmark requirements, Requirement A.1 identiﬁes the
core information about an electronic record that will enable the preserver to
establish its identity and infer its integrity. Requirements A.2-А.8 identify
the kinds of procedural controls over its creation and maintenance that support a presumption of its integrity.
Benchmark Requirements
To support a presumption of authenticity the preserver must obtain
evidence that:
Requirement A.1:
Expression of Record
Attributes and Linkage
to Record

the creator has ensured that the value of the following
attributes are explicitly expressed and inextricably linked
to every record. These attributes can be distinguished into
categories, the ﬁrst concerning theidentity of records, and
the second concerning the integrity of records
A. 1 .a
identity of the record:

A. l.a.i
A. l.a.ii
A.l.a.iii
A.1.a.iv
A.l.a.v

Names of the persons concurring in the
formation of the record (that is, the names
of the author, writer, addressee, originator)
Name of action or matter
Date (that is, document, archival and
transmission dates)
Expression of archival bond (for example,
classiﬁcation code, ﬁle identiﬁer)
Indication of attachments’
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A. 1 .b

integrity of the record:

A. 1 .b.i
A.l.b.ii

Name of handling ofﬁce2
Name of office of primary responsibility3
(if different from handling ofﬁce)
Indication of types of annotations4 added
to the record
Indication of technical modiﬁcations5

A.l.b.iii
A. 1 .b.iv
Requirement A.2:
Access Privileges

the creator has deﬁned and effectively implemented
access privileges concerning the creation, modiﬁcation, annotation, relocation, and destruction of records;

Requirement A.3:
Protective Procedures:
Loss and Corruption of
Records

the creator has established and implemented procedures to prevent, discover, and correct loss or corruption of records;

Requirement A.4:
Protective Procedures:
Media and Technology

the creator has established and implemented procedures to guarantee the continuing identity and integrity of records against media deterioration and
across technological change;

Requirement A. 5:
Establishment of
Documentary Forms

the creator has established the documentary forms
of records associated with each procedure either according to the requirements of the juridical system or
those of the creator;

Requirement A.6:
Authentication of
Records

if authentication is required by the juridical system or
the needs of the organization, the creator has established specific rules regarding which records
must be authenticated, by whom, and the means of
authentication;

Requirement A.7:
Identiﬁcation of
Authoritative Record

if multiple copies of the same record exist, the creator
has established procedures that identify which record
is authoritative;

Requirement A.
8: Removal and
Transfer of Relevant
Documentation

if there is a transition of records from active status to
semi-active and inactive status, which involves the
removal of records from the electronic system, the
creator has established and implemented procedures
determining what documentation has to be removed
and transferred to the preserver along with the records.

The term attachment refers to those documents that constitute an integral part of the
whole record, notwithstanding the fact that they exist as linked, but physically separate,
1
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entities. For example, all the documents that accompany the application for a patent for
an invention are part of a single record, that is, the application.
2
The handling ofﬁce is the ofﬁce (or ofﬁcer) that is formally competent for carrying
out the action to which the record relates or for the matter to which the record pertains.
3
The ofﬁce of primary responsibility is the ofﬁce (or ofﬁcer) given the formal competence for maintaining the authoritative record, that is, the record considered by the
creator to be its ofﬁcial record.
4
Annotations are additions made to a record after it has been completed. Therefore,
they are not considered elements of the record’s documentary form.
5
Technical modiﬁcations are any changes in the digital components of the record as
deﬁned by the Preservation Task Force. Such modiﬁcations would include any changes
in the way any elements of the record are digitally encoded and changes in the methods
(software) applied to reproduce the record from the stored digital components. That is,
any changes which might raise questions as to whether the reproduced record is the same
as it would have been before the technical modiﬁcation. The indication of modiﬁcations
might refer to additional documentation external to the record that explains in more detail
the nature of those modiﬁcations.
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COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS
RECOMMENDATION NO. R (2000) 13
OF THE COMMITTEE OF MINISTERS
TO MEMBER STATES ON A EUROPEAN POLICY
ON ACCESS TO ARCHIVES
(Adopted by the Committee of Ministers on 13 July 2000,
at the 717th meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of article 15.b of the Statute
of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to establish closer
union between its members and that this aim can be pursued by common
action in the cultural ﬁeld;
In view of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in particular Articles 8 and 10, and of the Convention
for the Protection of Individuals with regard to the Automatic Processing
of Personal Data (ETS No. 108);
In view of Recommendation (81) 19 of the Committee of Ministers
to member states on access to information held by public authorities and
Recommendation (91)10 of the Committee of Ministers to member states on
the communication to third parties of personal data held by public bodies;
Considering that archives constitute an essential and irreplaceable element of culture;
Considering that they ensure the survival of human memory;
Taking account of the increasing interest of the public for history,
the institutional reforms currently under way in the new democracies and
the exceptional scale of changes which are taking place in the creation of
documents;
Considering that a country does not become fully democratic until each
one of its inhabitants has the possibility of knowing in an objective manner
the elements of their history;
Taking account of the complexity of problems concerning access to archives at both national and international level due to the variety of constitutional
and legal frameworks, of conﬂicting requirements of transparency and secrecy,
of protection of privacy and access to historical information, all of which
are perceived differently by public opinion in each country;
Recognising the wish of historians to study and civil society to better
understand the complexity of the historical process in general, and of that
of the twentieth century in particular;
Conscious that a better understanding of recent European history could
contribute to the prevention of conﬂicts;
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Considering that in view of the complexity of the issues connected
with the opening of archives, the adoption of a European policy on access
to archives is called for, based upon common principles consistent with
democratic values, Recommends that the governments of member states
take all necessary measures and steps to:
i. adopt legislation on access to archives inspired by the principles
outlined in this recommendation, or to bring existing legislation into line
with the same principles;
ii. disseminate the recommendation as widely as possible to all the
bodies and persons concerned.
APPENDIX TO RECOMMENDATION NO. R (2000) 13
I. DEFINITIONS

1) For the purposes of the present recommendation:
a. the word “archives” has the following meanings:
i. when it is written with a lower case “a”: the totality of the documents
regardless of date, form or medium, produced or received by any individual
or corporate body during the course of their business and transmitted to the
Archives for permanent preservation; unless otherwise stated, the present
recommendation is only concerned with “public archives”, that is, those
produced by ofﬁcial authorities;
ii. when it is written with an upper case “A”: the public institutions
charged with the preservation of archives;
b. the word “access” has the following meanings:
i. the function attributed to Archives to make available to users the
holdings they have in their custody;
ii. the fulﬁlment of this function;
c. “access to archives” means the possibility of consulting archival
documents in conformity with national law. This notion of access does not
cover the exploitation of documents leading to derived products which shall
be subject to speciﬁc agreements;
d. “user” means any person who consults the archives, with the exception of the staff working in the Archives;
e. “protected personal data” means any information relating to an identiﬁed or identiﬁable individual (data subject) which the law, regulatory texts
or courts consider cannot be the subject of communication to the public
without risking injury to the interests of that person.
II. LEGISLATIVE AND REGULATORY TEXTS

2) In European countries, the responsibility for setting out the general
principles which govern access to archives lies with the legislature and,
therefore, shall be governed by an act of parliament. Practical arrangements
will be divided between acts and regulations, according to the laws of each
country.
3) Acts and regulations concerning access to public archives should
be co-ordinated and harmonised with the laws concerning related areas, in
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particular with that on access to information held by public authorities and
that on protection of data.
4) The criteria for access to public archives, deﬁned in law, should apply to all archives throughout the entire national territory, regardless of the
Archives responsible for their preservation.
III. ARRANGEMENTS FOR ACCESS
TO PUBLIC ARCHIVES

5) Access to public archives is a right. In a political system which respects democratic values, this right should apply to all users regardless of
their nationality, status or function.
6) Access to archives is part of the function of public archive services,
for which, as such, fees should not be charged.
7) The legislation should provide for:
a. either the opening of public archives without particular restriction;
or
b. a general closure period.
7.1. Exceptions to this general rule necessary in a democratic society can,
if the case arises, be provided to ensure the protection of:
a. signiﬁcant public interests worthy of protection (such as national
defence, foreign policy and public order);
b. private individuals against the release of information concerning
their private lives.
7.2. All exceptions to the general closure period, whether relating to
the reduction or to the extension of this period, should have a legal basis.
Responsibility for any closure or disclosure lies with the agency which created the documents or with itssupervisory administration, unless national
legislation assigns this responsibility to a particular Archive. Any closure
beyond the usual period should be for a pre-determined period, at the end
of which the record in question will be open.
8) Finding aids should cover the totality of the archives and make reference, should the case arise, to those which might have been withheld from
the description. Even when ﬁnding aids reveal the existence of closed documents, and as long as they do not themselves contain information protected
by virtue of legislation, they shall be readily accessible so that users may
request special permission for access.
9) The applicable rules should allow for the possibility of seeking special permission from the competent authority for access to documents that
are not openly available. Special permission for access should be granted
under the same conditions to all users who request it.
10) If the requested archive is not openly accessible for the reasons set
out in article 7.1, special permission may be given for access to extracts or
with partial blanking. The user shall be informed that only partial access
has been granted.
11) Any refusal of access or of special permission for access shall be
communicated in writing, and the person making the request shall have the
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opportunity to appeal against a negative decision, and in the last resort to
a court of law.
IV. ACCESS TO PRIVATE ARCHIVES

12) Wherever possible, mutatis mutandis, attempts should be made
to bring arrangements for access to private archives in line with those for
public archives.
EXPLANATORY MEMORANDUM
INTRODUCTION

Archives form an essential and irreplaceable part of the cultural heritage.
They preserve the memory of nations and the survival of human memory
in large part depends on them.
This idea is particularly important in Europe for a number of reasons:
i. the increasing interest of the public in history and in seeking historical
documents, as shown by the growing frequentation of archives and the rapid
growth of research undertaken in the most recent periods of history;
ii. the institutional and economic reforms taking place in the new democracies, which call to mind the importance of archives in the process of
the democratisation of a State;
iii. the exceptional scope of the changes which are taking place everywhere in the creation of records, as a result of the growing complexity of
the areas subject to intervention by public authorities, on the one hand, and
of the developments in technology on the other hand.
Since it is generally accepted that no country belongs fully to the democratic world as long as all its inhabitants do not have the possibility of being
acquainted, in an objective manner, with the elements of its history, it is
essential that this principle be applied, through European co-operation, at
the international level with a view to creating a stronger awareness of the
common heritage constituted by the archives of the countries of Europe.
In view of this, the Council of Europe concluded that the time has come
to examine the ﬁeld of archives and, in particular, the basic issue of access
to them and then to draft a set of principles with a view to harmonising the
relevant national legislation of the member States.
Studies carried out in 1995 to 1996 by teams of expert archivists, historians and lawyers highlighted the complexity of the issue. At the national
level, it derives from the multiplicity of entangled rules governing access
contained in various regulatory texts and from the conﬂicting requirements
of transparency and secrecy. At the international level it is a result of the
variety of constitutional and legal frameworks. Another conclusion of the
studies was that the problem of access to archives is an inherent part everywhere of the general cultural context, and that public opinion perceives
it in its own way in each country.
If the complex nature of the problem makes any attempt at uniformity
of legislation and rules illusory, it brings out strikingly the immense need
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for a joint effort to formulate a set of principles, in order to inspire a policy
of the member States with respect to access to archives. Such principles
shall accord with democratic values and be compatible with constitutional
arrangements of each State.
This Recommendation adheres to the same principles as the international conventions promoted by the Council of Europe in related ﬁelds,
and in particular:
– the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms of 4 November 1950 as amended by Protocol N° 11 and takes
into account Article 8 concerning the right to respect for private and family
life and Article 10 concerning the right to freedom of expression;
– the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS N° 108);
– Recommendation (81) 19 of the Committee of Ministers to member
States on the access to information held by public authorities;
– Recommendation (91) 10 of the Committee of Ministers to member
States on the communication to third parties of personal data held by public
bodies.
The current Recommendation underlines the necessity of:
– ensuring coherence, at the different levels in the hierarchy of legal
norms, between rules relating to access to archives and all other measures
relating to matters concerning access to information;
– being strongly based upon the principle of proportionality and balance,
in order to respect the different interests involved in the matter of access;
– building in procedural guarantees sufﬁcient to safeguard the interests
of all individuals and corporate bodies concerned.
The Recommendation therefore bears on the principles and procedures
directly connected with access to archives.
The following issues are excluded: the analysis of related questions, such
as the right of individuals to request the correction of ofﬁcial records and the
commercial by-effects resulting from the possible publication of archives;
other questions of a technical nature, such as the types of ﬁnding aids most
suited to facilitating the work of users; the management of microﬁlming
and digitalisation programmes; the speciﬁc features of the processing and
use of electronic archives and, of course, restrictions to access based upon
the physical condition of the documents.
It should nevertheless be recalled that however liberal the access rules
prescribed in legislation may be, the actual access to archives depends
primarily on the facilities and on the human and ﬁnancial resources which
an archives service possesses for the preservation and the processing of its
holdings. Uncontrolled destruction of archives, impossibility of proceeding
to their arrangement, absence of buildings permitting their physical maintenance in proper conditions, constitute common impediments to access
by the public to the records that may be of interest to them. If the State
budget does not provide for the operation of archive services, the law will
be ineffective, since it will not be possible to apply the measures concerning access to archives.
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COMMENTARY ON THE PROVISIONS
OF THE RECOMMENDATION
I. DEFINITIONS

Article 1
The deﬁnitions proposed in this Recommendation are based on the numerous works of terminology undertaken by archivists at international and
national levels, and in particular on the dictionary of archival terminology
of the International Council on Archives.
In the generally accepted professional terminology, the word “archives”
written with a lower case “a” covers the documents still in use or retained
in the creating agency, those stored in intermediate centres, as well as those
transferred to Archives. In view of the objective of the present Recommendation, the deﬁnition proposed in Article 1, paragraph a(i), is limited to the
holdings placed under the responsibility of Archives.
II. LEGISLATIVE AND REGULATORY TEXTS

Article 2
The purpose of this article is to recall that in view of their paramount
importance, the general principles concerning access to archives should be
embodied in a statutory text; on the other hand, practical arrangements for
implementation may be speciﬁed in regulatory texts.
This Recommendation deals only with the general principles which
concern access to archives.
Article 3
The purpose of this article is to emphasise that the drawing up of legislative and regulatory texts concerning access to archives should not be
undertaken without taking into account:
a. on the one hand, the constitutional provisions speciﬁc to each country, that is to say, according to circumstances, its written constitution or its
unwritten constitutional principles;
b. on the other hand, the legal texts which cover a number of areas
related to rules governing the access to archives; in particular:
i. texts on access to ofﬁcial records based upon the principle of immediate access to information by the public; in view of legislation on administrative transparency, records which may be consulted in the creating agency
should remain accessible after their transfer to Archives;
ii. the draft Recommendation undertaken by the Council of Europe
Group of Specialists on Access to Ofﬁcial Information (DH-S-AC);
iii. texts relating to the use of computer ﬁles containing personal information which aim to protect the personal privacy of individual citizens,
whilst avoiding the risk of loss of collective memory which the destruction of
these ﬁles at the end of their period of administrative use would involve.
In this connection the Convention for the Protection of Individuals
with regard to Automatic Processing of Personal Data (ETS N° 108) and
Directive No. 95/46/CE, Article 6.e of the European Parliament and of the
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Council of 24 October 1995 on the protection of individuals in relation to
the processing and free circulation of personal data are recommended for
guidance;
iv. legal texts deﬁning the different levels of data protection in such
speciﬁc areas as health, taxation, public security or national defence;
v. legal texts concerning the protection of personal privacy; these have a
particular importance for Archives since they deﬁne categories of protected
information, the period of protection for each category and the categories
of persons who can beneﬁt from such protection. It goes without saying
that public ofﬁcials should not prevent access to public records produced
in the course of their own administrative duties by claiming respect of their
own privacy;
vi. instruments concerning the protection of intellectual property, which
may affect access to, and use of, public archives, including audio-visual and
electronic records, if it applies, in accordance with Directive 96/9/EC of the
European Parliament and Council (11 March 1996) on the legal protection
of databases.
Article 4
The purpose of the current article is to underline the fact that public
liberties and the principle of equality of citizens require identical application
of rules for access to public archives across the country and regardless of the
constitutional arrangements for the state and the extent of the competence
of the central government.
This requirement, although it is in conformity with the operation of
democratic institutions, may be in contradiction to constitutional provisions
determining the rights and prerogatives of constituent states in a federal
system or other types of autonomous authorities.
For this reason it is recommended that those European states concerned
should reconcile these two contradictory democratic imperatives according
to the possibilities offered by their constitutional laws.
III. ARRANGEMENTS FOR ACCESS
TO PUBLIC ARCHIVES ARTICLE 5

The purpose of the current article is to avoid any measure which would
permit preference to any category of users on the basis of their nationality, level of education, the nature of their research or any other criterion
whatsoever. The law should not make any distinction between categories
of users.
Article 6
The current article underlines the fact that the freedom of access without
charge to the consultation of records and to ﬁnding aids constitutes a basic
principle underlying any policy in favour of access to archives.
The charging of fees and taxes may nevertheless be authorised on
chargeable value adding services, such as the issue of copies or the use
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of particular technical equipment. Archives services may in the same way
share in the proﬁts from the publication or exploitation of the records for
the custody of which they are responsible.
Article 7
In certain countries, public archives are accessible without particular
restriction except where the right to access is limited by the need to maintain conﬁdentiality concerning aspects of national defence, foreign policy,
public order or the privacy of individuals. No general closure period is
applicable.
When this is not the case, in order to balance the right to historical
knowledge and the protection of the interests of the State and of the privacy
of individuals, a range of appropriate access deadlines can be noted. They
are as follows:
a. a general closure period, which does not usually exceed twenty or
thirty years, and which applies automatically to documents or groups of
documents where making them available for access cannot harm either the
interests of the State or of individuals;
b. a longer closure period, which normally does not exceed ﬁfty years,
for documents or groups of documents relating to foreign affairs, defence
and the maintenance of public order;
c. a variable closure periods (for example from 10 to 70 years after the
closing of the ﬁle, or from 100 to 120 years after the birth of the individual
concerned) for documents or ﬁles containing conﬁdential legal, taxation,
medical or other details concerning private persons.
Article 8
The deﬁnition of ﬁnding aids includes both those created by the agencies of origin (for example registers, indexes, ﬁles, docket books) as well as
catalogues or repertories produced by archives services. The latter should
indicate rules on access which apply to the documents described.
Article 9
The competent authority for the granting of special permissions for
access, should be, according to circumstances, the creation agency after
consultation with the Archives service, the administration of the Archives
on the advice of the creating agency, or a single authority responsible for
issuing authorisations for the whole country.
In deﬁning the rules to be followed for granting special permission
for access, the following aspects of the problem should be taken into account:
i. Access for research purposes:
Special permission for access may be given according to two different
procedures, ad actum or ad personam. Ad actum means that the documents
made available as a result of special permission are permanently disclosed
and become freely available.
Ad personam means that the documents made available by dispensation to a speciﬁed user retain their closed status, so that every user wishing
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to consult them should request special permission. However, in the case of
the second procedure, it is necessary, as is underlined by the Recommendation, that for the same document, special permissions for access should be
granted under the same conditions to all users who request it.
Legislation should provide for both possibilities, that is to say, disclosure
before the access date provided by law and access by special dispensation.
However it is desirable that when dealing with requests for special permission for access, the Archives administration should be authorised to recommend disclosure of the documents which are being requested.
ii. Access to documents containing personal data by the individuals
concerned or their authorised representatives:
In this context. Archives administrations should apply the regulations
prescribed by freedom of information and data protection legislation. If
such laws do not exist, rules on special permission for access should be
applied.
iii. Responsibility of users under private and criminal law:
If special permission for access is granted, users may be asked to sign
a declaration under which they make an undertaking not to make public
any information likely to bring injury to public or private interests, and that
they accept full responsibility in case of legal proceedings.
It is the responsibility of the courts to decide upon the admissibility of
such declarations in the case of a dispute.
A r t i c l e 10
“Access to extracts” refers to the act of extracting from a ﬁle, before
access is permitted to a user, of certain documents for which authorisation
for access does not apply. The user does • not therefore have access to the
complete ﬁle, but only to an extract from it.
Access with partial blanking consists of making available to a user the
totality of the records requested, having blanked out certain information.
Partial access, whether to extracts or with blanking, does not always
permit a complete understanding of the document by the user. It may derogate the integrity of the ﬁle and by the
act of extraction, reduces the exactitude of the information contained
in the ﬁle. That is why the present recommendation requires that the user
be informed of the partial nature of the access granted.
A r t i c l e 11
It is desirable that it should be possible to address the ﬁrst recourse
against a refusal for special permission for access directly to the supervisory
administration of the agency refusing access, prior to envisaging, if the case
arises, an appeal to the courts.
In some countries, judicial recourse may be preceded by an appeal before
a body set up for this purpose: a collegial commission, or an independent
authority such as the ombudsman or parliamentary commissioner.
A r t i c l e 12
As well as its ofﬁcial archives, the archival heritage of a country includes private archives (business, family, associations, religious, etc.) whose
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importance is equally fundamental to the establishment of the memory of
the nation.
The activity of the state in relation to private archives should ordinarily
have for its main aim the assurance of their protection and their good physical preservation. The arrangements for such action will vary according to
the customs of each country.
The intent of the current article is to point out that arrangements for
access to private archives should not be disregarded since this constitutes
the ultimate purpose of their preservation.

ARCHIVES OF UKRAINE, 2004–3
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COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
COUNCIL RESOLUTION OF 6 MAY 2003 ON ARCHIVES
IN THE MEMBER STATES (2003/C 113/02)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

1) RECALLING the Council Resolution of 14 November 1991 on arrangements concerning archives1 as well as the Council Conclusions of 17
June 1994 concerning greater cooperation in the ﬁeld of archives2,
2) RECALLING the Report of the group of experts on the coordination
of Archives in the European Union published in 1994,
3) TAKING INTO ACCOUNT the on-going activities related to public
access to documents and archives of the European Union,
4) STRESSES the importance of archives for the understanding of the
history and culture of Europe,
5) STRESSES that well kept and accessible archives contribute to the
democratic functioning of our societies, particularly during a period of
major change in Europe,
6) CONSIDERS that special attention should be paid to the challenges
for archive management in the context of the enlargement of the Union,
7) CONSIDERS that further development is needed in ICT applications
and solutions in the ﬁeld of archives,
8) INVITES THE COMMISSION to convene a group of experts representative also of acceding countries, appointed on the proposal of the
relevant national Authorities, to address the following:
a. the situation of the public archives in the Member States of the European Union including various aspects of the probable evolution of archives
over the forthcoming years, taking into particular account the enlargement
of the European Union;
b. the consequences of the developments which have occurred in recent
years in the ﬁeld of archives, including particularly the development of new
technologies;
c. promotion of concrete activities, such as
– the encouragement of appropriate measures to prevent damage to
archives through catastrophes like ﬂooding and to restore such
documents and archives, and
– the strengthening of Europe-wide collaboration on the authenticity, long-term preservation and availability of electronic documents and
archives;
d. enhancing coordination, information sharing and exchanging of good
practice between the archives services;
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e. possibilities of further integration of the work of this expert group
with other relevant activities in this ﬁeld at the European level, in particular
the Action Plan Europe.
9) INVITES THE COMMISSION to submit a report on this work,
including orientations for increased future cooperation on archives at the
European level, to the Council before the middle of 2004.
1
2
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