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Дедалі більше архівні документи набувають комерційної цінності, і 

хоча багато архівів покращили безпеку зберігання документів, крадіжки 
лишаються серйозною проблемою. 

Існують кілька причин цього явища. 
З одного боку, упродовж останніх десятиліть істотно збільшилася кіль-

кість і змінився склад дослідників, що користуються архівними документами. 
З іншого, ринкова вартість, якої набули документи, заохочує кримінал. 

Високі ціни на аукціонах на певні категорії документів сприяють розвитку 
торгівлі автографами, вони набувають інвестиційної цінності. 

Крім того, останніми роками сформувалися цілі мережі "спеціалістів": 
торгівців книжками, отримувачів крадених цінностей, злодіїв і професіоналів-
архівістів із сумнівною репутацією, які можуть створювати ринки збуту для 
документів, вилучених із публічних колекцій. Нещодавні випадки свід-
чать, що викрадення документів з явними ознаками приналежності до 
публічних колекцій може бути виконано корумпованими професіоналами на 
замовлення. 

 
a) безпека читальних залів 
Можна посилити безпеку за рахунок відповідної архітектури і більш 

жорстких засобів безпеки. Крім ідентифікації всіх відвідувачів та видавання 
копій замість оригіналів, є багато запобіжних заходів – камери спостереження, 
залишення сумок/портфелів чи папок, вимірювання ваги паперів, які зано-
сяться і виносяться (треба взяти до уваги, що вага паперу змінюється  залежно 
від вологості) тощо. Налагодити чітку систему фіксації дослідників, щоб 
навіть з часом можна було встановити особу дослідника, який користувався 
певними документами. Детальний опис документів завжди допоможе при 
доведенні права власності на викрадені документи. 
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b) запобігання крадіжкам та незаконній торгівлі архівними документами 
– зобов’язання торгівців антикваріатом вести реєстр об'єктів із 

зазначенням їхнього походження; 
– вимога нотаріального посвідчення наявності та походження важ-

ливих документів приватних архівів; 
– формування спеціалізованих поліцейських груп, які вже існують у 

деяких країнах; 
– моніторинг каталогів антикварних продажів; 
– спеціальна реєстрація користувачів, які замовляють особливо цінні 

документи; 
– звільнення від податків сумлінних громадян, які придбали крадені 

цінності і повернули їх до архіву. 
 
Очевидною є потреба проведення порівняльного аналізу стосовно ефек-

тивності зазначених заходів. Має бути поліпшено обмін інформацією про 
крадіжки між архівами і бібліотеками. 

Особлива небезпека загрожує приватним архівам, які не завжди 
убезпечені так, як публічні. У деяких країнах існує ринок на приватні архіви. 
На цих ринках часто фігурують також документи, викрадені з публічних 
архівів. 

Боротьба з незаконним обігом архівних документів як на національному, 
так і європейському рівні лише починається. 

Досвід повернення, набутий, наприклад, Дирекцією французьких 
архівів, демонструє, наскільки більшість архівних служб на сьогодні є непід-
готовленими, коли стикаються з крадіжкою або необхідністю повернути 
викрадене. Стало очевидним, що національні архівні адміністрації мають у 
своєму розпорядженні вкрай обмежений арсенал засобів для відновлення 
невід'ємних частин своєї національної спадщини. На практиці документи, навіть 
якщо вони мають беззаперечне публічне походження, не можуть бути 
повернуті, якщо їх виставлено на продаж за кордоном. Навіть якщо директиви 
ЄС дозволяють виконувати такі операції [з повернення] у випадку, коли 
документ залишив країну походження після 1993 р., практично неможливо 
достовірно визначити час, коли це сталося, за винятком випадків очевидних 
крадіжок. Загроза полягає в тому, що, з метою уникнення повернення до 
країни походження, несумлінні торгівці виставляють документи на продаж за 
кордон, і ця практика буде поширюватися через брак засобів з боку архівних 
адміністрацій щось із тим зробити. 

 
c) Європейське співробітництво 
Бажано і навіть необхідно за цих умов скоординувати зусилля по всій 

Європі, аби привернути публічну увагу до такої практики і уможливити для 
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країн повернення у власність об’єктів, вилучених із публічних колекцій. 
Це співробітництво має включати такі елементи: 

– обмін точною інформацією щодо заходів, яких вживають у кожній 
країні – члені ЄС для повернення цих матеріалів; 

– створення загальноєвропейської бази даних викрадених документів, 
подібно до бази викрадених мистецьких творів; 

– поглиблення співробітництва між архівними службами, юридичними та 
правоохоронними службами з метою взяття на облік створюваних мереж 
отримувачів [викрадених архівів і документів]; 

– підготовку колективного звернення до урядів європейських країн з 
метою привернення їхньої уваги до цієї тривожної ситуації та вивчення 
шляхів, якими національна спадщина може бути краще захищена. 
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