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Izvleček:  
Prispevek predstavlja nekaj veljavnih arhivskih zakonov držav, ki so nam najbliže - članic Evropske 
unije. Avtorice se predvsem ukvarjajo z vprašanji, kot so: kateri arhivi delujejo v državi, pristojnosti in 
delo teh arhivov, organizacija arhivske mreže, definicija arhivskega gradiva, kdo in kako določa, kaj je 
arhivsko gradivo, varstvo arhivskega gradiva in splošni pogoji dostopnosti arhivskega gradiva. Prispevek 
na kratko predstavlja arhivske zakone Francije, Danske, Estonije, Češke, Italije in Avstrije. 
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Abstract: 
Some Views on the Archival Laws of European Member States 

The article presents some existing archival laws of countries that are closest to Slovenia - member 
states of the European Union. The authors were searching for: which archives are operating in the 
country, their competences and work, archival network organization, preservation of archival records 
and the general conditions of access to public archives. Archival laws of France, Denmark, Estonia, the 
Czech Republic, Italy and Austria are briefly introduced.  
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UVOD 

Splošna deklaracija o arhivih, ki jo je dokončno potrdil Mednarodni arhivski svet 
na letni generalni skupščini v Oslu septembra 2010, zatrjuje: "Arhivi so verodostojen 
vir informacij, podpirajo odgovorno in pregledno upravno poslovanje. Igrajo bistveno 
vlogo pri razvoju družb, pri varovanju in prispevanju k individualnemu in 
skupinskemu spominu." Tako se na mednarodni ravni približujemo skupnim ciljem 
glede vloge arhivov v posameznih državah in pomenu arhivskega gradiva za vsako 
družbeno skupnost. Besedi arhiv in arhivsko gradivo naj bi sodobni svet povezoval s 
pojmi, kot so pravice in dolžnosti, demokracija, zaupanje, pravna varnost in 
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dostopnost.1 Deklaracija seveda ni pravno zavezujoč akt in predstavlja le stališča in 
usmeritve za nadaljnje ukrepe in delovanje. Šele pogledi v posamezne arhivske 
zakonodaje nam razkrivajo, kakšne obveze sprejemajo posamezne države. Pogledali 
si bomo nekaj veljavnih arhivskih zakonov držav, ki so nam najbliže - članic Evropske 
unije. Zanima nas predvsem: kateri arhivi delujejo v državi, pristojnosti in delo teh 
arhivov, organizacija arhivske mreže, definicija arhivskega gradiva, kdo in kako 
določa, kaj je arhivsko gradivo, varstvo arhivskega gradiva in splošni pogoji 
dostopnosti arhivskega gradiva. Ne bomo pa obravnavali posebnih arhivov, kot na 
primer tistih, ki hranijo zapuščino nekdanjih varnostno-obveščevalnih služb, saj so ta 
vprašanja obravnavana na drugih mestih. Iz istih razlogov se tudi ne bomo posvečali 
problemom, ki nastajajo pri arhivskem gradivu na najsodobnejših nosilcih zapisov.  

Ameriški arhivski strokovnjak in profesor Randall C. Jimerson poudarja, da se je 
v zadnjih letih pomenljivo število arhivistov odzvalo študijam na temo družbenega 
spomina in postmodernizma s podajanjem dejstva, da njihova vloga pri odbiranju in 
pridobivanju arhivskega gradiva oblikuje spomin neke družbene skupnosti oziroma 
države. Arhivisti so pravzaprav mediatorji med ustvarjalci arhivskega gradiva in 
arhivskimi skladišči ter med arhivi in uporabniki shranjenih dokumentov (Jimerson, 
2009, str. 301). 

Arhivi so vsekakor kulturne ustanove, a so hkrati tudi temeljne ustanove pravne 
države. V razvoju evropskih arhivov predstavlja pomemben prelom francoska 
revolucija leta 1789. Državni oziroma nacionalni arhivi so - kot nam pove že samo 
ime - glavni arhivi neke države. Kot taki so nastali po meščanski revoluciji v Franciji. 
Francoski Archives Nationales v Parizu, ki je bil ustanovljen neposredno po revoluciji, 
je pomenil pomembno novost, saj je vpeljava pravne države odločilno vplivala na 
položaj in vlogo arhivske službe. Nacionalni arhiv v Parizu je dobil nadzor nad akti 
raznih centralnih državnih ustanov, ki so do tedaj imele svoje lastne arhivske depoje, 
pa tudi nad dokumenti provinc, komun, cerkva, bolnic, univerz in plemiških družin, 
kakor tudi nad arhivi okrožij. Arhiv je postal javno dostopen, arhivsko gradivo v njem 
pa naj bi imelo dva namena: služiti preučevanju preteklosti in zaščiti pravic. Država 
je postala odgovorna za ohranitev pomembnih dokumentov preteklosti. Zapisi 
oblastnih organov so postali javna last in hkrati najpomembnejši zgodovinski vir. 
Pomen, kakršnega bi morali imeti državni arhivi v današnjih pravnih in demokratičnih 
državah, se je torej v največji meri izoblikoval v 19. stoletju. Javni arhivi, osnovani 
po francoskem vzoru, so se namreč oblikovali tudi drugje po Evropi (Melik, 2012, str. 
161).  

Arhivska zakonodaja ali arhivsko pravo razvija posebna pravila o arhivih. 
Določa, kakšna je organizacija arhivov oziroma arhivska mreža, katere so pristojnosti 
arhivov, način delovanja arhivov in njihovo notranjo organizacijo, določa pravne 
oziroma fizične osebe, ki so dolžne sodelovati z arhivi in jim predajati arhivsko 
gradivo, predpisuje njihove dolžnosti, oblikuje strokovne pravno obvezne smernice 
arhivistike in končno predvideva sankcije za kršitelje teh določb. Arhivska 
zakonodaja je, zaradi različnega pravnega reda posameznih držav in različnega 
zgodovinskega razvoja ter upravljanja z zapisi, zelo raznolika. Vendar ne moremo 
prezreti, da so mnoga pravila stroke kljub temu skupna. Vodstvo v razvoju 
modernega arhivskega sistema je prevzela Francija. Francosko notranje ministrstvo 

                                                 
1  Več v KOŠIR, Matevž (2010). Splošna deklaracija o arhivih in sodobna arhivska paradigma. V Arhivi 33, št. 2, str. 

309-318; MELIK, Jelka, JERAJ, Mateja (2011). Arhivi v današnji družbi. V ATLANTI, št. 21; MELIK, Jelka (2008). 
Nove poti arhivistike v 21. stoletju. V Arhivi, letnik 31, št. 1, str. 21-30; JERAJ Mateja (2008). Arhivi in njihova 
vloga v sodobni družbi. V Arhivi, letnik 31, št. 1, str. 9-20. 
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za opredeljevanje in urejanje departmajskih in komunalnih arhivov je leta 1841 
zahtevalo uveljavitev načela respect de fonds. Petdeset let pozneje je bil ta princip 
razširjen s prusko doktrino provenience. Obe načeli so leta 1898 utemeljili Nizozemci 
v prvem modernem priročniku za urejanje in popisovanje arhivov. Ta zgodovinska 
dejstva so bila odločilna, da smo se odločili za nekoliko globlji pogled v francosko 
arhivsko zakonodajo.  

 

FRANCIJA 

Francija je država z dolgo in bogato zgodovino, ki je pomenljivo vplivala na 
razvoj evropskega in svetovnega prostora, ena od držav ustanoviteljic Evropske unije 
in po sami zemljepisni velikosti tudi njena največja članica. Je tudi ena izmed 
ustanoviteljic Združenih narodov, stalna članica Varnostnega sveta, članica zveze 
NATO. Največji del francoskega ozemlja se nahaja v zahodni Evropi, državi pa 
pripadajo tudi Čezmorski departmaji, skupnosti in ozemlja Francije. Tako so 
Francoska Gvajana, Guadeloupe, Martinique, Mayotte in Reunion sestavni del 
Francije in tako tudi Evropske Unije. Po obliki državne oblasti je parlamentarna z 
močnimi prvinami predsedniškega sistema, po obliki vladavine republika, po obliki 
državne ureditve unitarna ali enotna država, po obliki političnega sistema pa 
demokratična država, katere nacionalni moto se glasi: svoboda, enakost, bratstvo. 
Parlament je dvodomen. Tvorita ga Assemblée Nationale s 577 člani ter posredno 
izvoljen Senat, ki šteje 331 oseb. Največje mesto v državi je Pariz, kjer živi okrog 10 
milijonov ljudi, po velikosti pa mu sledita Lyon in Marseille. Francija je upravno 
razdeljena na 27 pokrajin, od katerih se jih 22 nahaja v evropskem delu Francije. 
Pokrajine so razdeljene na departmaje, slednji na okrožja, ti pa se delijo na 
kantone, ki so razdeljeni na komune (ali občine).2  

Začetki organizirane arhivske službe v Franciji segajo v 12. stoletje, ko je prvi 
arhiv Trésor de Chartes ustanovil francoski kralj Philippe Auguste (1165-1223). Skozi 
bogato francosko zgodovino so se ohranili dokumenti, ki zadevajo kraljeve domene, 
raznovrstne dosjeje, spise oseb, ki so bile vpletene v zadeve kraljestva, arhive 
teritorijev, ki so bili združeni s kraljevimi domenami, sodne zadeve, pomembne 
osebne zbirke … Nastala je velika količina gradiva, ki je postala za zgodovinske 
raziskave pomembna šele v 19. stoletju, saj je bilo pred tem arhivsko gradivo 
cenjeno in hranjeno najprej zaradi pravnih in nato tudi zaradi upravnih zadev. Že v 
srednjem veku se je začelo arhivsko gradivo hraniti ne le v centralnih arhivih, ampak 
tudi v mestnih, občinskih in špitalskih arhivih. Nacionalni arhiv je bil ustanovljen leta 
1790, v času francoske revolucije. Šest let pozneje so bili ustanovljeni departmajski 
arhivi.3  

Sodobno francosko javno arhivsko mrežo sestavljajo Nacionalni arhiv, 
Diplomatski arhiv Ministrstva za zunanje zadeve ("Archives diplomatiques"4), arhiv 
Ministrstva za obrambo ("Service historique de la Défense"5), center za arhivsko 
gradivo gospodarstva in financ ("Centre des archives économiques et financieres"6), 
pokrajinski, departmajski ter občinski arhivi. Nacionalni arhiv ima več središč, in 

                                                 
2  Sneto 19. 12. 2012 s spletne strani https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/fr.html. 
3  Zgodovinski pregled podan v: La pratique arhivistique française, str. 32-39. 
4  Spletna stran http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-ministres-et-le-ministere/archives-et-patrimoine/archives-

diplomatiques/ (19. 12. 2012). 
5  Spletna stran http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/?lang=fr (19. 12. 2012). 
6  Spletna stran http://www.economie.gouv.fr/caef (19. 12. 2012). 
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sicer osrednji arhiv v Parizu, center novejšega arhivskega gradiva v Fontainbleu, 
otvoritev arhiva v Pierrefitte-sur-Seine pa je načrtovana za januar 2013. Tako bi 
pariški arhiv ostal center za arhivsko gradivo obdobja pred francosko revolucijo in za 
pariške notarske zapise. Arhivsko gradivo nacionalnega pomena hranijo tudi arhiv 
kolonij v Aix-en-Provence ("Archives nationales d’outre-mer"7), arhiv podjetij in 
združb v Roubaixu ("Archives nationales du monde du travail"8) in center za 
digitalizacijo ter mikrofilm v Saint-Gilles-du-Gardu; vsi so povezani z Nacionalnim 
arhivom.  

Nacionalni arhiv hrani gradivo centralnih organov francoske države razen 
gradiva Ministrstva za obrambo in Ministrstva za zunanje zadeve. Nacionalni arhiv 
spada pod ministrstvo za kulturo, in sicer pod Medresorsko službo francoskih arhivov 
v okviru Generalne direkcije za kulturno dediščino, ki usmerja politiko države na 
področju arhitekture, arhivov, muzejev, spomeniške dediščine in arheologije. 
Medresorska služba francoskih arhivov nadzira delo služb nacionalne pristojnosti, kot 
so Nacionalni arhiv, Nacionalni arhiv delavskega sveta ter Nacionalni arhiv 
prekomorskih dežel. 

Arhivsko službo je od 18. stoletja urejalo več dekretov in zakonov.9 Sedaj 
veljavni Zakonik o nacionalni dediščini ("Code du patrimoine")10 z dne 20. februarja 
2004, ki je nadomestil zakon o arhivih z dne 3. januarja 197911, ureja področje 
arhivov, knjižnic, muzejev, arheologije, zgodovinskih spomenikov. Določbe, ki 
zadevajo arhivsko službo, so bile dopolnjene in spremenjene z zakonom leta 2008 ter 
z dekretom leta 2009. Prvi člen prvega poglavja pravi, da izraz "arhivsko gradivo" 
označuje vse dokumente, ne glede na datum in kraj nastanka, obliko, nosilec zapisa, 
ki so nastali oziroma so bili prejeti pri fizičnih ali pravnih osebah ter pri vseh službah, 
javnih ali privatnih organizacijah pri izvajanju njihove dejavnosti (Čl. L211-1, Code 
du Patrimoine). Varstvo arhivskega gradiva je organizirano v javnem interesu za 
potrebe uprave in uveljavljanje pravic fizičnih ali pravnih oseb, javnih ali zasebnih, 
ter za zgodovinske raziskave (Čl. L211-2, Code du Patrimoine). Minister za kulturo 
imenuje Višji arhivski svet ("Conseil supérieur des Archives")12, ki ga sestavljajo 
predstavniki stroke kot tudi predstavniki državne in lokalne uprave. Svet ima funkcijo 
posvetovalnega organa glede izvajanja politike na področju javnih in zasebnih 
arhivov (Čl. L211-3, Code du Patrimoine). 

Zakon določa pozitivno valorizacijo. Po preteku z zakonom določenega časa se 
odbere javno arhivsko gradivo, ki je bilo na podlagi sporazuma med ustvarjalcem 
gradiva in arhivom na posebnem seznamu. Dostopnost gradiva je urejena z zakonom 
št. 78-783 z dne 17. 7. 197813, ki določa dostopnost dokumentarnega gradiva 
("document administratif") in informacij javnega značaja. Ob upoštevanju tega 

                                                 
7  Spletna stran http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ (19. 12. 2012). 
8  Spletna stran http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/ (19. 12. 2012). 
9  Več o tem glej: Sunčič, Vladimir (1995). Francoska arhivska zakonodaja. V Arhivi XVIII, str. 67–71.  
10    Na spletni strani http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droit-culture/patrimoine/pdf/ code_du_ 

patrimoine.pdf (19. 12. 2012). 
11  Zakon o arhivih z dne 3. januarja 1979 in do leta 1988 vsi aktualni predpisi v zvezi z arhivi in arhivskim gradivom 

so objavljeni v brošuri Direkcije francoskih arhivov Nouvaux textes relatifs aux archives.  
12  Več o svetu glej: http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/organisation-du-reseau-des-

archives-en-france/conseil-superieur-des-archives/ (19.12.2012). 
13  Zakon z dne 17. julija 1979 (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des 

relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal), 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=602EB1A2E1324C8E14BFDCD7B5828FF9.tpdjo11v_3?cid
Texte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=vig (11. 12. 2012). 
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zakona je javno arhivsko gradivo prosto dostopno po preteku 25 let od nastanka 
dokumenta oziroma, če gre za zadevo, spis ali dosje, 25 let od nastanka zadnjega 
dokumenta. Gradivo, ki vsebuje zdravstvene podatke, je dostopno petindvajset let 
po smrti osebe, na katero se nanaša, oziroma 120 let od rojstva te osebe. Po 50 letih 
od nastanka dokumenta (oziroma od zadnjega v spis vloženega dokumenta) postane 
dostopno gradivo, ki vsebuje zaupne podatke, ki so pomembni za nacionalno varnost, 
ali pa podatke, temeljnega pomena za vodenje zunanje politike, za državno in javno 
varnosti, varnost oseb ali za zaščito osebnosti. Enak rok velja za dokumente, ki 
vsebujejo oceno ali presojo duševnega stanja posameznika, kjer je le-ta poimenovan 
oziroma lahko prepoznan. Enak rok dostopnosti velja tudi za dokumente, ki se 
nanašajo na inštitucije za pridržanje. Po preteku 75 let od nastanka dokumenta 
oziroma 25 let po smrti osebe, na katero se nanaša, postane dostopno gradivo, ki 
vsebuje statistične in druge podatke zasebne narave, dokumente, ki nastanejo pri 
policijskih preiskavah in sodnih zadevah, evidence rojstev in porok. Najdaljši rok 
dostopnosti, in sicer po preteku 100 let od nastanka dokumenta oziroma 25 let po 
smrti osebe, na katero se podatki nanašajo, velja za gradivo, ki se nanaša na 
mladoletne osebe, gradivo, ki vsebuje podatke, katerih razkritje bi ogrozilo 
nacionalno varnost, ter gradivo s podatki o spolnem življenju posameznika. Gradivo, 
ki vsebuje podatke, katerih razkritje bi povzročilo širjenje informacij o načrtovanju, 
proizvodnji, uporabi ali kraju jedrskega, biološkega, kemičnega ali drugega 
tovrstnega orožja, za javnost ni dostopno.14  

Zdaj pa poglejmo dve bivši socialistični oz. komunistični državi - Estonijo in 
Češko. Opazili bomo, da imata obe dokaj sodobno arhivsko zakonodajo, kjer se 
odločno kaže nova arhivska paradigma, ki arhive postavlja za temeljne varuhe 
državno pomembnih dokumentov. Stara vloga arhivov, nekakšnih muzejev starega 
papirja, se umika novi, dejavni upravno angažirani funkciji. Zanimivo je, da imata 
obe državi, prav tako kot Slovenija, v času od preureditve družbenega sistema v 
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja do danes že drug arhivski zakon.  

 

ESTONIJA  

Republika Estonija, najbolj severozahodna med tremi baltskimi državami, ima 
okoli milijon in pol prebivalcev, ki govorijo estonščino (eden izmed ugrofinskih 
jezikov, vendar veliko bližje finščini). Po obliki vladavine je republika, po obliki 
državne oblasti je parlamentarna, po obliki političnega sistema demokratična, po 
obliki državne ureditve pa enotna država. Zakonodajno oblast ima enodomni 
parlament s 101 članom, ki voli predsednika vlade. Predsednik države ima predvsem 
reprezentativno vlogo, a z možnostjo veta na predlagane zakone. Je poveljnik 
oboroženih sil. Voli ga parlament za obdobje petih let. Glavno mesto Talin ima okoli 
400.000 prebivalcev, drugo največje mesto pa je Tartu z okoli 100.000 prebivalci, tu 
je bila leta 1632 ustanovljena prva estonska univerza. Estonija je bila od začetka 18. 
stoletja pod rusko oblastjo, po prvi svetovni vojni neodvisna republika vse do leta 
1940, ko jo je po sporazumu Molotov-Ribbentrop zasedla Sovjetska zveza, v letih od 
1941 do 1944 so jo okupirali Nemci, nato je bila kot ena izmed sovjetskih republik 
priključena Sovjetski zvezi, ob njenem razpadu v začetku devetdesetih let (marca 
1990) pa je Estonija s "pojočo revolucijo"15 razglasila samostojnost. 

                                                 
14  Dostopnost obravnavajo členi L213-1 – L213-8, Code du Patrimoine. 
15  Revolucija v Estoniji je dobila ima "pojoča", ker so jo začeli na pevskem festivalu, petje domoljubnih pesmi pa je 

bilo dolga desetletja izraz odpora Sovjetski zvezi. 
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Država je upravno razdeljena na 15 ožjih teritorialnih enot (maakond), ki se še 
nadalje delijo na neke vrste občin (omavalitsus).  

Nacionalni arhiv (angl. The National Archives of Estonia, est. Rahvusarhiiv)16, 
center arhivske uprave v Estoniji, je zelo mlada ustanova, saj deluje šele od januarja 
1999. Vendar pa se je oblikovanje državnega sistema arhivov začelo že v začetku 
ustanavljanja Republike Estonije. Leta 1920 sta bila namreč ustanovljena Zgodovinski 
arhiv s sedežem v Tartuju, kjer naj bi shranjevali zgodovinsko pomembne dokumente 
institucij, in Državni arhiv v Talinu, kjer naj bi arhivirali dokumente še aktivnih 
ustanov. Leta 1935 je Zakon o arhivih okrepil vlogo arhivov in njihovega dela. Med 
sovjetsko okupacijo so v arhivih nadaljevali s svojim delom, čeprav so bili vsi arhivi 
več ali manj vodeni iz Moskve. Samostojno upravljanje arhivov je bilo obnovljeno v 
90. letih 20. stoletja. Najpomembnejši korak naprej je bil verjetno storjen leta 1989, 
ko so začeli pripravljati arhivski zakon, ki naj bi preuredil organizacijo arhivov v 
samostojni Estoniji.  

Na podlagi tega zakona je 10 let pozneje začel delovati estonski Nacionalni 
arhiv (Rahvusarhiiv). Njegova glavna naloga je na eni strani zagotoviti ohranitev in 
uporabnost zapisanega spomina, dokumentirane kulturne dediščine in na drugi strani 
jamstvo zavarovanja temeljnih državljanskih pravic in dolžnosti ter transparentnost 
demokratične države s hrambo in zaščito pravih, pristnih, verodostojnih dokumentov. 
Danes se Nacionalni arhiv posveča tudi vprašanjem upravljanja digitalnih arhivov, in 
sicer s pomočjo Digitalnega arhiva. Nacionalni arhiv je del državne uprave. Je vladna 
služba (government agency), ki spada v področje ministrstva za vzgojo in 
raziskovanje. Nacionalni arhiv zbira in hrani ter daje v uporabo zgodovinsko vredne 
dokumente centralnih oblasti, kot so ministrstva, agencije in nacionalne 
organizacije. Vključuje Filmski arhiv, Zgodovinski arhiv, Državni arhiv in regionalne 
arhive oziroma oddelke. Vsi estonski javni arhivi razen mestnega arhiva v Talčinu in 
Narvi so del nacionalnega arhivskega sistema.  

Estonski zgodovinski arhiv hrani pisno dediščino nekdanjih centralnih upravnih 
institucij na ozemlju današnje Estonije, sodnih in policijskih organov, arhive 
plemstva17 ter lokalne uprave. Ta arhiv hrani tudi arhivsko gradivo cerkva in vzgojnih 
institucij kakor tudi osebne arhive, arhive raznih društev in podjetij. Od leta 1999 je 
zgodovinski arhiv v skladu z arhivskim zakonom iz leta 1998 strukturna enota 
Nacionalnega arhiva.  

Državni arhiv (State archives) hrani dokumente od ustanovitve neodvisne države 
in tvori zelo pomemben del estonskega nacionalnega spomina. Njegova glavna naloga 
je zbiranje ohranitev in omogočanje uporabe dokumentov, ki nudijo pomembne 
informacije o estonski zgodovini. 

Sedaj veljavni estonski arhivski zakon, drugi tovrstni zakon v samostojni 
Estoniji, je gotovo eden najmlajših v EU, saj je stopil v veljavo 1. januarja 201218. 
Preveden je tudi v angleščino pod naslovom Archives Act. Ima le 40 paragrafov in 
ureja vrednotenje zapisov, pridobivanje in varstvo arhivskega gradiva (archival 
records), zagotovitev dostopa, organizacijo uporabe, obvezo izročitve, osnove 
upravljanja z dokumenti javnopravnih oseb in osnove dejavnosti Nacionalnega arhiva 
ter arhivov samoupravnih skupnosti.(§1)  

                                                 
16  Spletna stran http://rahvusarhiiv.ra.ee/en/about_us/ (28. 12. 2012). 
17  Baltsko-germansko plemstvo. 
18  Spletna stran https://www.riigiteataja.ee/akt/121032011001 (19. 12. 2012). 
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Zapis oziroma dokument (record) opredeljuje zakon kot informacijo, zapisano 
na kateremkoli mediju, ki je bila narejena ali prejeta v teku poslovanja (oz. 
dejavnosti) nekega organa, organizacije (agency) ali osebe in katere vsebina, oblika 
in ustroj (struktura) nudijo zadosten dokaz za obstoj bodisi določenih dejstev ali 
dejavnosti. Arhivski zapisi (archival records) oziroma arhivsko gradivo so tisti zapisi, 
ki imajo arhivsko vrednost, podeljeno s strani javnega arhiva kot rezultat njegovega 
ovrednotenja oziroma ocenitve (appraisal). Ti arhivski dokumenti so nacionalna 
kulturna dediščina in se morajo hraniti trajno. Arhivsko gradivo, ki je nastalo ali je 
bilo prejeto pri opravljanju javnih nalog, zasledovanju javnih ciljev in zadovoljevanju 
javnih potreb, mora biti praviloma predano Nacionalnemu arhivu. (§2) 

Zakon določa, da je glavna naloga Nacionalnega arhiva ovrednotenje, zbiranje 
in varstvo zapisov, ki so nastali pri opravljanju javne službe pravnih ali fizičnih oseb, 
zagotavljanje dostopa in organizacija uporabe teh zapisov. Nacionalni arhiv opravlja 
tudi raziskovalno in publicistično dejavnost na področju arhivistike, pomaga pa tudi 
lastnikom privatnih dokumentov, ki imajo kulturno ali zgodovinsko vrednost, pri 
urejanju, popisovanju in varovanju gradiva. (§3)  

Vodi ga državni arhivist (angl. State Archivist; est. Riigiarhivaar), ki ga pristojno 
ministrstvo imenuje za pet let. (§4) 

Na ministrstvu za vzgojo in raziskave deluje tudi Arhivski svet (Arhiivinõukogu), 
posvetovalno telo, ki spremlja glavne smeri razvoja arhivske vede in predlaga 
ustrezne postopke in ukrepe. Arhivski svet sestavljajo arhivski strokovnjaki in 
predstavniki ustvarjalcev arhivskega gradiva oz. javnopravnih oseb, vključno s 
predstavniki univerz in raziskovalnih inštitutov, predstavniki arhivov lokalne uprave in 
strokovnih združenj. (§5) 

Nacionalni arhiv določi tiste organe, organizacije in posameznike, ki opravljajo 
javno službo in katerih gradivo bo, glede na njihovo pomembnost in pomen njihovega 
arhivskega gradiva, prevzemal. Pri valorizaciji se upoštevajo potrebe pri izvrševanju 
javne oblasti, varstvu pravic in kulturna ter zgodovinska vrednost informacij. Pred 
določitvijo arhivskega gradiva se dokumentarnega gradiva ne sme uničevati. Ukinitev 
arhivske vrednosti zapisov je v rokah državnega arhivista (§7). 

Arhivsko gradivo se oddaja v Nacionalni arhiv, če ni več potrebno za opravljanju 
temeljne dejavnosti, a ne kasneje kot 10 let po nastanku oziroma prejetju 
dokumentov (§8). 

Dostop do arhivskega gradiva v Nacionalnem arhivu je praviloma neomejen. 
Omeji se lahko le z zakonom o informacijah javnega značaja, zakonom o varstvu 
osebnih podatkov, zaradi državne tajnosti ali zaupnih informacij tujih držav. (§10) 

 

ČEŠKA 

Češka je srednjeevropska celinska, od leta 1993 samostojna država, ki je leta 
2004 vstopila v Evropsko unijo.19 Po obliki državne oblasti je parlamentarna, po obliki 
vladavine republika, po obliki političnega sistema je demokratična in po obliki 
državne ureditve enotna država. Ima dvodomni parlament, ki ga sestavljata 
poslanska zbornica in senat. Razdeljena je na 14 manjših teritorialnih enot (kraj), te 
pa še na ožje teritorialne enote (72 okrožij). 

                                                 
19  Povzeto po spletni strani http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1ka (28. 12. 2012).  
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 Češka je v prvi tretjini 16. stoletja prišla pod vladavino Habsburžanov in 
postala del habsburške monarhije. Z razpadom Avstro-Ogrske po koncu prve svetovne 
vojne so se Čehi združili s sosednjimi Slovaki in leta 1918 ustanovili skupno državo 
Češkoslovaško. Češkoslovaška je bila država v srednji Evropi, ki je ohranila največ 
demokracije do leta 1938. Po drugi svetovni vojni je bila članica Varšavskega pakta in 
je imela socialistično družbeno ureditev. Leta 1989 je spremenila politični sistem z 
mirno, t. i. "žametno revolucijo"20. V začetku leta 1993 se je razdelila v dve 
samostojni državi: Češko in Slovaško. Zakonodajno oblast ima enodomni parlament, 
ki voli predsednika vlade. Predsednik države ima predvsem reprezentativno vlogo, a 
možnost veta na predlagane zakone, obenem je poveljnik oboroženih sil. Do sedaj ga 
je volil parlament, januarja 2013 pa bodo volitve prvič neposredne. 

Češka ima 10,5 milijona prebivalcev21. Glavno mesto je Praga, ki je z 1,2 
milijona prebivalcev (2004) obenem največje mesto na Češkem, pa tudi kulturno ter 
ekonomsko središče države. 

Poglejmo sedaj, kako na Češkem deluje arhivska služba.22 Nastanek in razvoj 
Državnega osrednjega arhiva v Pragi sta povezana z oblikovanjem enotne arhivske 
organizacije, izvedene oktobra 1954. Arhiv je nastal z združitvijo Osrednjega arhiva 
ministrstva za notranje zadeve in Arhiva dežele Češke. Osrednji arhiv Ministrstva za 
notranje zadeve je imel v varstvu arhivske fonde osrednjih upravnih organov. Z 
reorganizacijami uprave se je spreminjal tudi njegov naziv. Od nastanka 
Češkoslovaške republike (1919) je bil to Arhiv ministrstva za notranje zadeve oziroma 
od leta 1950 Osrednji arhiv ministrstva za notranje zadeve. Arhiv dežele Češke pa je 
bil ustanovljen leta 1862 in se je razvil iz arhiva čeških stanov (Ribnikar, 1989, str. 5-
6).  

Veljavni glavni oz. temeljni arhivski zakon je iz leta 2004 in je stopil v veljavo 
1. januarja 200523. Tudi ta zakon je preveden v angleščino z naslovom Act on the 
Archives and Record Management in ima 103 člene (sections). Angleški prevodi 
nekaterih izrazov so precej nenavadni in jih navajamo le v oklepaju, saj bi sicer 
povzročali zmedo in nejasnost. Zakon obravnava predvsem odbiranje (selection), 
registracijo, klasifikacijo in varstvo arhivskega gradiva, sistem arhivov, pravice in 
dolžnosti lastnikov arhivskega gradiva ter ustanoviteljev arhivov, poslovanje z zapisi 
in kazenske določbe (člen 1). V svojem 2. členu ima razložene posamezne v zakonu 
uporabljene izraze. Predstavili bomo le nekaj zanimivejših, in sicer: Arhiviranje 
(Archiving) - področje človekove dejavnosti, ki se osredotoča na skrb za arhivske 
zapise oz. gradivo kot del nacionalne kulturne dediščine, kjer se srečujeta 
administrativno informacijska in kulturna funkcija; Arhiv (Archives) - ustanova, ki 
služi za hrambo in varovanje arhivskega gradiva (archives records); Agencija - 
entiteta, ki je avtor relevantnih zapisov, ustvarjalec arhivskega gradiva, ustanova, 
oziroma telo; Dokument (Record) - vsaka pisna, video, audio ali kako drugače 
zapisana (registrated) informacija bodisi v analogni ali digitalni obliki, ki je nastala 
pri neki ustanovi oziroma ga je le-ta prejela; Arhivalija (archival record) oziroma 
arhivsko gradivo - zapis, ki je (zaradi časa njegovega nastanka, vsebine, izvora in 
zunanjih znakov ter trajne vrednosti, ki izhaja iz njegove politične, ekonomske, 

                                                 
20  Izraz je skoval kasnejši češkoslovaški in češki predsednik Vaclav Havel, ki je prispeval tudi moto revolucije: 

"Ljubezen in resnica bosta premagala laži in sovraštvo". 
21  Sneto s spletne strani http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_sl.htm (19. 

12. 2012). 
22  Spletna stran http://www.nacr.cz/english/who_we_are.aspx (28. 12. 2012). 
23  Act No. 499/2004 Coll. 
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zakonske, zgodovinske, kulturne znanstvene ali informativne pomembnosti) odbran v 
javnem interesu za trajno hrambo in je vključen v register arhivskega gradiva; 
odbiranje (selection) arhivskega gradiva - ugotovitev vrednosti zapisov, odločitev o 
njihovi uvrstitvi med arhivsko gradivo ter vključitev v register arhivskega gradiva. 

V petem poglavju zakon obravnava arhivsko službo na Češkem. Arhivi so javni in 
zasebni. Javni arhivi so: Nacionalni arhiv, Arhiv varnostnih sil, regionalni državni 
arhivi, specializirani arhivi, varnostni arhivi ter arhivi samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Vsi ostali arhivi so privatni, ustanovljeni od fizične ali pravne osebe (§ 42). 

Nacionalni arhiv, ki ima sedež v Pragi, je državna upravna organizacija in 
osrednji državni arhiv, ki je pod neposrednim nadzorom Ministrstva za notranje 
zadeve. Ima posebej pomembno mesto med javnimi arhivi v državi. Vodi ga direktor, 
ki ga imenuje pristojni minister. Njegove glavne naloge so nadzor poslovanja z zapisi, 
odbiranje arhivskih dokumentov bodisi znotraj ali izven valorizacijskega procesa 
(velja predvsem za zasebne organizacije in darovano arhivsko gradivo), skrb za 
prevzemanje arhivskega gradiva, dajanje informacij in svetovanje. Ob tem velja 
opozoriti, da je pod izrazom valorizacija (appraisal) mišljen postopek, znotraj 
katerega se gradivo, ki ni več v operativni rabi in mu je potekel rok hrambe, izloči. 
Nacionalni arhiv sprejema arhivske dokumente v trajno hrambo ali le za časovno 
omejeno dobo in jih nato strokovno obdeluje ter daje v uporabo. V prvi vrsti gre za 
dokumente državnih organov in organizacij, katerih pristojnost se razteza na celotno 
državno področje (§ 45). 

Regionalni državni arhivi so upravni organi pod neposrednim nadzorstvom 
ministrstva. Tovrstni arhivi so v Pragi in še šestih mestih24. Zakon natanko 
opredeljuje njihovo krajevno pristojnost (§ 48) in stvarno pristojnost, ki je v glavnih 
obrisih oblikovana po pristojnosti nacionalnega arhiva (§ 49). 

Zakon dopušča možnost, da lahko Češka nacionalna banka, ministrstva in še 
nekateri drugi oblastni organi ustanovijo specializirane in varnostne arhive (§ 50). 

Arhivsko gradivo je praviloma dostopno po tridesetih letih. Osebni podatki 
živeče osebe so dostopni le v primeru, da ta oseba, potem ko je bila o tem 
obveščena, pismeno ne ugovarja. V primeru, da gre za več kot 30 oseb, se jih obvesti 
preko razglasa na oglasni deski. Občutljivi osebni podatki pa so dostopni izključno le 
z dovoljenjem dotične osebe (§ 37). 

  

DANSKA 

Med skandinavskimi državami smo izbrali Dansko, ker ima zaradi lege posebno 
mesto, saj predstavlja pomemben most med državami Srednje in Severne Evrope. 
Prav tako danes velja ta, nekdaj kolonialna država, za model državne blaginje. Po 
obliki vladavine je monarhija, po obliki državne oblasti parlamentarna, po obliki 
državne ureditve pa enotna država. Ima enodomni parlament, v katerem sta tudi 
predstavnika Grenlandije in Ferskih otokov. Država ima 5,5 milijona prebivalcev. 
Glavno mesto je Köbenhaven z nekaj več kot pol milijona prebivalcev. Država je 
razdeljena na 14 upravnih teritorialnih enot in dva mestna okraja. Arhivi so državne 
(state) ali lokalne (local) ustanove. Državni arhivi so skupno ime za Danski nacionalni 
arhiv (Danish national archives), Danski nacionalni poslovni arhiv (Danish National 

                                                 
24  Regionalni arhiv Trebon, Regionalni arhiv Pilsen, Regionalni arhiv Litomerice, Regionalni arhiv Zamrsk, in 

Moravski pokrajinski arhiv v Brnu ter Pokrajinski arhiv v Opavi.  
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Business Archives), Danski podatkovni arhiv (Danish Data Archives) in 3 pokrajinske 
(provincial) arhive v krajih Viborg, Aabenraa in Odense. Vodja Nacionalnega arhiva je 
Nacionalni arhivist. Arhivi skupaj s knjižnicami in muzeji sodijo pod ministrstvo za 
kulturo.  

Sedaj veljavni arhivski zakon (Danish Archives Act)25, ki ureja organizacijo in 
dejavnosti danskih arhivov, je stopil veljavo 1. julija 2007. Zakon določa organizacijo 
in delovanje javnih arhivov, ravnanje z arhivskim gradivom in njegovo hrambo, 
izročanje državnega arhivskega gradiva (state records) pristojnim arhivom, izročanje 
lokalnega (local records) in regionalnega gradiva (regional records), dostop do 
javnega arhivskega gradiva, uporabo javnega arhivskega gradiva, zasebno arhivsko 
gradivo, in končno določbe o kazenskih sankcijah. Javni arhivi so poleg državnih tudi 
regionalni arhivi in lokalni arhivi.  

Naloge državnih arhivov so predvsem: zagotoviti hrambo dokumentov 
zgodovinske vrednosti, ki so bistvenega upravnega in pravnega pomena za državljane 
in oblastne organe, pripraviti arhivsko gradivo za uporabo (tako za ustvarjalce kot 
druge uporabnike), opravljati raziskave in razširjati znanje (vedenje) o rezultatih 
raziskav, pomagati oblastnim organom pri arhivskih zadevah26 in sodelovati z 
lokalnimi ter regionalnimi arhivi. Zakon posebej določa tudi dolžnosti ustvarjalcev 
arhivskega gradiva, ki morajo vzpostaviti vse pogoje za varstvo dokumentov, da bi se 
zaščitilo arhivsko gradivo, in zagotoviti, da so dokumenti v elektronski obliki hranjeni 
na način, ki je primeren za prenos v javni arhiv27. Po prenosu arhivskega gradiva v 
javni arhiv pa vsa odgovornost za njihovo prihodnjo hrambo preide na dotični arhiv. 
Za zaščito arhivskih interesov lahko minister za kulturo sprejme pravila, ki se 
nanašajo na ravnanje, hrambo in izločanje tako dokumentov državnih kot tudi 
občinskih in regionalnih oblasti. Državni arhivi izvajajo tudi nadzor nad ravnanjem z 
arhivskim gradivom. 

Državni oblastni organi in ustanove ter državna Cerkev28 morajo svoje gradivo 
predati izključno državnim arhivom, in sicer preden gradivo dopolni 30 let starosti. 
Zasebniki – posamezniki, podjetja in ustanove –, ki hranijo dokumente, ki izvirajo od 
nekdanjih ali sedanjih državnih oblasti, morajo le-te tudi izročiti državnim arhivom. 
Če pridejo dokumenti, ki pripadajo državi, na javno dražbo, mora dražitelj o tem 
obvestiti državni arhiv. Pravica države do teh dokumentov ne ugasne s prodajo ali 
prepisom. Občine, mesta in pokrajine lahko svoje gradivo predajo lokalnim in 
pokrajinskim arhivom, lahko pa tudi državnim arhivom. O tem izda podrobnejša 
določila Minister za kulturo. 

Arhivsko gradivo javnopravnih oseb je praviloma dostopno po 20 letih od 
nastanka. Ustvarjalci arhivskega gradiva lahko določijo krajši ali daljši rok 
dostopnosti za posamezne arhivske enote. Arhivske enote, ki vsebujejo dokumente 
zasebnega značaja, postanejo dostopne po 75 letih od nastanka. Določitev krajšega 
roka je dovoljena le pod posebnimi pogoji. Arhivske enote, ki vsebujejo primere s 
področja kazenskega prava, postanejo dostopne po 20 letih od nastanka. Za kršitev 

                                                 
25  Na spletni strani http://www.sa.dk/media%283000,1033%29/Danish_Archives_Act.pdf (18. 12. 2012). 
26  Za nekatere naloge lahko državni arhivi zahtevajo plačilo. 
27  V primeru, da določeni oblastni organi v določenem roku ne vzpostavijo ustrezne elektronske hrambe 

dokumentov, lahko minister za kulturo v dogovoru z ministrom za znanost, tehnologijo in inovacije določi, da 
morajo državne oblasti plačati stroške za tako vzpostavitev.  

28  Z zakonom priznana Evangeličanska-luteranska cerkev. 
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nekaterih določb tega zakona so zagrožene denarne kazni ali pa celo zaporna kazen 
do 6 mesecev.  

 

Na koncu poglejmo še k sosedom, v Italijo in Avstrijo, s katerima je tesneje 
povezana tudi naša preteklost in kjer živita tudi slovenski manjšini. S spremembo 
meje med Jugoslavijo in Italijo po drugi svetovni vojni so nastale tudi obveznosti 
prenosa arhivov. Tako kot mejno problematiko so tudi to urejale mednarodne 
pogodbe, pomemben del v zvezi s tem še danes ni izpolnjen. Slovenski del nekdanje 
cone B Svobodnega tržaškega ozemlja je še vedno brez svojih dragocenih starih 
arhivov in umetnin.29 

 

ITALIJA 

Italija, obmorska država na jugu Evrope, je parlamentarna republika in ena 
izmed ustanovnih članic EU. Število prebivalcev se približuje 58 milijonom. 
Parlament je dvodomen. Sestavljata ga senat in poslanska zbornica.30 Predsednik 
republike ima predvsem reprezentativno funkcijo, a določi tudi predsednika vlade 
oziroma Sveta ministrov.  

Država je upravno razdeljena na 20 dežel (it. regione), te pa na pokrajine (it. 
provincia), ki jih je več kot 100. Pokrajine se delijo na občine (komune), ki jih je več 
kot 8000.31 Glavno mesto Italije je Rim, ki je hkrati glavno mesto dežele Lacij (Lazio) 
in pokrajine Rim. Je eno izmed največjih mest v Evropi z več kot 2,5 milijona 
prebivalcev. 

V Italiji deluje veliko število najrazličnejših arhivov. Poleg državnih arhivov, ki 
jim bomo posvetili posebno pozornost, so na območju italijanske države še številni 
občinski (komunalni) ali mestni arhivi (več kot 8000), številni cerkveni arhivi 
(vatikanski arhiv in arhivi škofij, župnij in cerkvenih redov), arhivi gospodarskih 
ustanov, univerz, bolnišnic, sindikatov in političnih strank, družin in posameznikov, 
arhivi pa so tudi v sklopu različnih zgodovinskih inštitutov.32 V Firencah se nahaja 
Zgodovinski arhiv Evropske unije (The Historical Archives of the European Union - 
HAEU), ki hrani gradivo evropskih institucij pa tudi proevropskih gibanj in pomembnih 
osebnosti. Upravlja ga Evropski univerzitetni inštitut (European University Institute), 
financiran pa je iz proračuna EU.33 

Italija ima nekaj več kot sto Državnih arhivov (Archivi di Stato). So v vseh 
glavnih mestih dežel in večini glavnih mest pokrajin, poleg njih pa obstaja še 
Centralni državni arhiv (Archivio Centrale dello Stato).34  

Prvi začetki Centralnega državnega arhiva segajo v leto 1875, ko je bil 25. maja 
s kraljevim dekretom ustanovljen Arhiv Kraljevine Italije s ciljem hraniti ne le 

                                                 
29  Več o tem glej: OBLAK ČARNI, Marija (2008). Restitucije arhivov, kulturno umetniških predmetov in bibliotek ter 

delitev arhivov med Jugoslavijo in Italijo po drugi svetovni vojni. V Arhivi 31, št. 2, str. 279-294.  
30  Povzeto po spletni strani http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_sl.htm (19. 12. 

2012). 
31  Povzeto po spletni strani http://sl.wikipedia.org/wiki/Upravna_delitev_Italije (19. 12. 2012). 
32  Bertini, Barbara: Gli archivi in Italia, Archivio di Stat odi Milano, Scuola di archivistica, paleografia e 

diplomatica, Biennio 2011-2013. Dosegljivo na spletni strani http://www.archiviodistatomilano.it 
/uploads/scuola/2011-2013/Bertini-Gli%20Archivi%20in%20Italia.pdf. (23. 12. 2012). 

33  Spletna stran http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx (19. 12. 2012).  
34  Tako se v Rimu nahajata kar dva državna arhiva, Centralni državni arhiv in Državni arhiv Rima. 
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izvirnike kraljevih zakonov in uredb (leggi e decreti), ampak tudi heraldični register 
in dokumente služb centralne oblasti, ki niso bili več potrebni za opravljanje tekočih 
zadev. Tesno je bil povezan z Državnim arhivom Rima (Archivio di Stato di Roma), s 
katerim je imel skupen sedež in upravo. Šele po drugi svetovni vojni je začel 
postajati avtonomen inštitut s svojim sedežem, popolno samostojnost pa je dobil z 
zakonom z dne 13. aprila 1953, s katerim je dobil naziv Centralni državni arhiv. Sprva 
je sodil v pristojnost notranjega ministrstva, ko pa je bilo 1974 ustanovljeno 
ministrstvo za kulturno in krajinsko dediščino (Ministero per i Beni Culturali ed 
Ambientali), je prešel v pristojnost tega ministrstva. Leta 1998 je postal sestavni del 
novoustanovljenega ministrstva za nacionalno dediščino in kulturne dejavnosti 
(Ministero per i Beni e le Attività Culturali). Od leta 2008 je Centralni državni arhiv 
ustanova s posebno avtonomijo v okviru generalne direkcije za arhive (Direzione 
Generale per gli Archivi), a ima znanstveno, finančno in organizacijsko 
samostojnost. Ustanova, ki jo vodi predstojnik (imenovan sovrintendente), ima 
upravni odbor (Consiglio di amministrazione), odbor (računskih) revizorjev (Collegio 
dei revisori dei conti) in znanstveni svet (Consiglio scientifico).35  

Naloge Centralnega državnega arhiva so predvsem: hramba arhivskega gradiva, 
omogočanje njegove uporabe, nadzor nad arhivi centralnih državnih organov, 
popularizacija arhivov in izobraževanje ter raznovrstne dejavnosti v zvezi z 
zgodovinskimi raziskavami italijanske sodobne zgodovine. Pri tem ima pomembno 
vlogo arhivska knjižnica. 

Centralni državni arhiv hrani pisno zapuščino osrednjih državnih organov in 
uradov od združitve Italije dalje (kot npr. arhiv kraljeve hiše, ustavo iz leta 1948, 
zbirko originalnih zakonov in uredb – dekretov, sejne zapisnike Predsedstva Sveta 
ministrov, arhivsko gradivo vojaških in fašističnih sodišč). Danes prevzema predvsem 
gradivo Predsedstva Sveta ministrov, ministrstev, pravosodnih in posvetovalnih 
organov, arhivsko gradivo javnih ustanov nacionalnega pomena. Seveda lahko arhiv 
sprejema v svoje varstvo tudi zasebno arhivsko gradivo, ki ga pridobi z darilom ali 
nakupom. Upravni in pravosodni organi morajo svoje arhivsko gradivo predati 
pristojnemu državnemu arhivu praviloma po 40 letih od nastanka gradiva skupaj s 
pripomočki za uporabo. Obstajajo seveda tudi izjeme. Stroške izročitve nosi organ, ki 
gradivo predaja. Centralni državni arhiv pa ni pristojen za hrambo arhivskega gradiva 
ministrstva za zunanje zadeve, predsedstva republike, obeh domov parlamenta 
(poslanske zbornice in senata) ter ustavnega sodišča. Ti imajo svoje posebne 
zgodovinske arhive (archivi storici). Ministrstvo za obrambo izroča centralnemu 
državnemu arhivu gradivo upravne (administrativne) narave in vojaškega sodišča, 
gradivo vojaškega in operativnega značaja (kopenske vojske, mornarice in letalstva) 
pa hranijo zgodovinski uradi (uffici storici).36  

Poudariti je potrebno, da lahko državni arhivi prevzamejo samo tisto gradivo, iz 
katerega so bili izločeni dokumenti, ki v arhiv ne sodijo. Pri tem imajo pomembno 
vlogo komisije za nadzor (Commissioni di sorveglianza), ki delujejo tako pri vsakem 
centralnem državnem organu ali uradu kot tudi pri drugih državnih organih. Vsak 
državni urad (če ni pristojen za področje, manjše od pokrajine) mora obvezno 
ustanoviti komisijo za nadzor nad svojim arhivom. Komisije so mešani kolektivni 

                                                 
35 Povzeto po spletnih straneh http://www.acs.beniculturali.it/index.php?it/104/profilo-storico (28. 12. 2012); 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/index.html (28. 12. 
2012);  http://it.wikipedia.org/ wiki/Ministero_per_i_Beni_e_le_Attivit%C3%A0_Culturali (28.12.2012).  

36 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs.42/2004), 41. in 42. člen. http://www.archivi.beniculturali.it 
/UCBAWEB/indice.html (28. 12. 2012). 
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organi, sestavljeni iz dveh zastopnikov dotičnega organa, enega predstavnika 
pristojnega državnega arhiva in enega predstavnika ministrstva za notranje zadeve, 
ki ima posebno vlogo pri ravnanju z dokumenti o zasebnem življenju posameznikov 
(ob upoštevanju zakona o varstvu osebnih podatkov)37. Komisije se sestajajo 
občasno. Njihova naloga je oceniti, katere dokumente je treba trajno ohraniti in 
katere se lahko odstrani, lahko pa posegajo tudi v organizacijo "tekočega arhiva" 
(archivio corrente) posameznega organa. Komisije zagotavljajo nadzor nad arhivi 
državnih organov, pravilno odbiranje zgodovinsko zanimivih dokumentov, ustrezno 
ravnanje s tekočimi dokumenti in pravilno hrambo starejših dokumentov s pomočjo 
klasifikacijskih načrtov, pripomočkov za uporabo in načrtov hrambe. Ustanovitev 
komisij določa zakon o kulturnih in okoljskih dobrinah (Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio), njihove naloge in sestavo pa podrobneje določajo dekreti predsednika 
republike (Decreta del Presidente della Repubblica).38 

Italijanska arhivska zakonodaja ima že dolgo zgodovino, ki sega nazaj v prva 
desetletja nastanka kraljevine. 39 Danes je v veljavi zakon iz leta 2004, ki nosi naziv 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.40 Obsega 184 členov in je dokaj primerljiv 
z zakonom o naravni in kulturni dediščini, ki je veljal v Sloveniji v obdobju 1980-
1997. Zakonik se deli na pet delov: splošne določbe, kulturne dobrine, okoljske 
dobrine in kazenske ter prehodne določbe. Kulturne dobrine, med katere so vključeni 
tudi arhivi, so premične ali nepremične stvari, ki imajo umetnostno, zgodovinsko, 
arheološko, etnoantropološko, arhivsko ali bibliotekarsko vrednost ali kakorkoli 
pričajo o civilizaciji (2. člen). Določbe o arhivih so torej v drugem delu zakona, ki je 
razdeljen na dve obsežni poglavji. Prvo govori o varstvu (tutela), drugo o uporabi in 
valorizaciji (valorizzazione).41 Kot kulturne dobrine so opredeljeni arhivi in 
posamezni dokumenti države, dežel in drugih javnih lokalnih ustanov ter vseh ostalih 
javnih ustanov in zavodov, pa tudi arhivi in posamezni dokumenti, ki pripadajo 
zasebnikom, če imajo poseben zgodovinski pomen (10. člen). Arhivi (fondi?) ne smejo 
biti razkosani, razdeljeni (20. člen). Vsako premestitev, razdelitev in izločanje 
dokumentov mora odobriti ministrstvo (21. člen). Za varno hrambo arhivskega 
gradiva, ki jim pripada, so zadolženi država, dežele in vse druge javne ustanove in 
zavodi pa tudi zasebne pravne osebe (30. člen).  

 

Naša druga soseda, ki si jo bomo ogledali, je nekdaj mogočna monarhija, v 
kateri je dolgo prebivala tudi večina Slovencev. 

 

                                                 
37  Komisije pri centralnih oblastnih organih imajo enako sestavo, le da je namesto predstavnika Centralnega 

državnega arhiva njen član predstavnik ministrstva za nacionalno dediščino in kulturne dejavnosti, ki ga določi 
predstojnik Centralnega državnega arhiva.  

38 Glej spletni strani http://archiviodistatovenezia.it/index.php?id=132 (28. 12. 2012) in http://www.acs. 
beniculturali.it/index. php?it/142/commissioni-di-sorveglianza (28. 12. 2012). 

39  Več o tem v: Tasca, Cecilia, Prof.ssa: Dispensa sulla Legislazione archivistica italiana, Universitá degli Studi di 
Cagliari, Facoltá di Lettere e Filosofia, Corsi di Laurea in Beni Culturali, Filosofia, Operatore Culturale peri l 
Turismo, Letere, Storia, Corso di Archivistica, A.A. 2010-2011, Semestre 1, str. 1-6. http://lettere.unica.it/4-
LEGISLAZIONE%20ARCHIVISTICA.pdf (28.12.2012). 

40  Objavljen je v: Gazzetta Ufficiale št. 45, 24. februar 2004, dostopen pa je tudi na internetu, na primer. 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm (28.12.2012). 

41  Prof. ssa Cecilia Tasca, Dispensa sulla Legislazione archivistica italiana, Universitá degli Studi di Cagliari, 
Facoltá di Lettere e Filosofia, Corsi di Laurea in Beni Culturali, Filosofia, Operatore Culturale peri l Turismo, 
Letere, Storia, Corso di Archivistica, A.A. 2010-2011, Semestre 1, str. 9-10. http://lettere.unica.it/4-
LEGISLAZIONE%20ARCHIVISTICA.pdf (28.12.2012). 
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AVSTRIJA 

Po obliki vladavine in državne ureditve je Avstrija danes zvezna republika. 
Avstrijski parlament se nahaja na Dunaju, največjem in tudi glavnem mestu države. 
Avstrija je postala zvezna, parlamentarna, demokratična republika z zvezno ustavo 
leta 1920. Politični sistem Druge republike z njenimi devetimi deželami sloni na 
ustavah iz let 1920, 1929 in 1945. Šef države je predsednik republike, ki je voljen 
neposredno. Predsednik vlade se imenuje zvezni kancler in ga imenuje predsednik 
republike. Parlament je dvodomen. Sestavljata ga spodnji dom, državni zbor 
(Nationalrat) in zgornji dom, zvezni svet (Bundesrat), ki ima le pravico veta na 
zakone.  

Avstrija je zvezna republika devetih zveznih dežel, ki so razdeljene na okrožja 
(Bezirke) ter statutarna mesta (Statutarstädte). Država je članica Evropske Unije in 
zveze NATO. V njej živi nekaj manj kot osem milijonov in pol prebivalcev, od tega v 
glavnem in največjem mestu Dunaju 1,7 milijona ljudi. Po velikosti mu sledijo Graz, 
Linz, in Salzburg.42  

Slovenska zgodovina je bila dolga leta tesno povezana z avstrijsko zgodovino, 
zato se ogromno arhivskega gradiva, ki se nanaša na območje Slovenije in Slovence, 
nahaja prav v avstrijskih arhivih. 

Današnja avstrijska javna arhivska služba se je razvila razmeroma pozno.43 Vsi 
poskusi, da bi se arhivi starih centralnih organov združili v času Avstro-Ogrske in Prve 
republike so bili namreč neuspešni. Prelomnico je pomenilo leto 1938, ko je bila 
Avstrija priključena nemškemu rajhu. Vse dunajske centralne arhive (Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv, Hofkammerarchiv, Finanzarchiv, Unterrichtsarchiv, Archiv des Innern 
und der Justiz) so združili v državni arhiv Reichsarhiv Wien, ki je bil podrejen 
nemškemu notranjemu ministrstvu. Arhivski urad za varstvo arhivskega gradiva 
(Archivamt zur Wahrnehmung des Archivalienschutzes) je bil leta 1947 ustanovljen v 
sklopu organizacijske strukture Avstrijskega državnega arhiva, sedem let pozneje pa 
je bil spremenjen v agencijo, ki je bila direktno podrejena Zveznemu kanclerju.44 
Danes je Avstrijski državni arhiv eden izmed najbolj pomembnih arhivov na svetu. 
Pravna podlaga delovanja arhiva je od leta 2000 podana s posebnim zakonom 
Bundesarchivgesetz (Zvezni zakon o hrambi, skladiščenju in uporabi arhivskega 
gradiva, Zvezni uradni list, št. 162/1999)45, ki določa okvir ter znanstvene, kulturne 
in upravne naloge avstrijskega državnega arhiva. Poslanstvo državnega arhiva je 
ohranjanje kulturne dediščine, ki služi na eni strani raziskavam preteklosti in na drugi 
tekoči javni upravi.46 Zvezni zakon v 12. členu določa, da je državni arhiv vladna 
služba in neposredno odgovoren kanclerju, ki odreja tudi notranjo organizacijo 
arhiva.47 Njegove naloge služijo torej dvema namenoma: na eni strani je centralni 

                                                 
42 Povzeto po spletnih straneh https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html (19. 

12. 2012) in http://europa.eu/ about-eu/countries/member-countries/austria/index_sl.htm (28. 12. 2012). 
43  Več o tem SMOLE, Majda (1976). Zgodovina arhivistike in arhivske službe. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 

str. 83-85. 
44  Več o tem na spletni strani http://www.oesta.gv.at/site/6140/default.aspx (19. 12. 2012). 
45  "Bundesarchivgesetz" (Zvezni zakon o hrambi, skladiščenju in uporabi arhivskega gradiva, Zvezni uradni list št 

162/1999), dosegljiv na spletni strani  http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen 
&Gesetzesnummer= 10010143 (19. 12. 2013). 

46  Glej spletno stran http://www.oesta.gv.at/site/6138/default.aspx (19. 12. 2012). 
47  "Das Österreichische Staatsarchiv ist eine Dienststelle des Bundes. Es untersteht unmittelbar dem 

Bundeskanzler." 1. ods. 12. čl. "Bundesarchivgesetz" Zveznega zakona o hrambi, skladiščenju in uporabi 
arhivskega gradiva, Zvezni uradni list št. 162/1999, dosegljiv na spletni strani http://www.ris.bka.gv.at 
/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10010143 (19. 12. 2013). 
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arhiv za organe in organizacije, ki so po zakonu dolžni svoje gradivo predati 
državnemu arhivu, po drugi strani pa so arhivisti državnega arhiva varuhi arhivske 
dediščine iz časa habsburškega cesarstva (1526–1918) in njegovih osrednjih organov 
ter Svetega rimskega cesarstva nemškega naroda (do leta 1806). Najstarejše gradivo 
v zbirki aktov in listin Babenberžanov in Habsburžanov sega v leto 816.48 Državni 
arhiv sestavljajo "Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv", 
"Haus-, Hof- and Staatsarchiv" ter "Kriegsarchiv" pod skupno oznako zgodovinski arhivi 
ter "Archiv der Republik" (arhiv za gradivo Republike).  

                                                

Arhivsko mrežo v Avstriji poleg Avstrijskega državnega arhiva sestavljajo še 
zvezni arhivi ("Bundesarchive"), med katerimi so arhiv parlamenta, arhivi državnih 
univerz, arhiv akademije znanosti in umetnosti (...), deželni arhivi ("Landesarchive"), 
mestni arhivi ("Stadtarchive"), cerkveni arhivi ter drugi arhivi in zbirke, med njimi 
Avstrijski filmski arhiv, Arhiv za znanstveno zgodovino in podobno.49  

Prvi členi zveznega arhivskega zakona opredeljujejo pojme kot so arhivsko in 
dokumentarno gradivo. Pri tem se sklicujejo na Zvezni zakon za zaščito 
spomenikov50, ki določa, da imata arhivsko in dokumentarno gradivo ("Archivalien" in 
"Schriftgut") predvsem dokazni in informativni pomen. Potrebna sta tako za 
raziskovanje in razumevanje zgodovine ter sodobnih političnih, gospodarskih, 
socialnih in kulturnih pogojev kakor tudi za zakonodajne, sodne, upravne in splošne 
ali posebne potrebe ter za varstvo pravic državljanov.  

Dokumentarno gradivo zvezne države je gradivo, ki nastaja pri delovanju 
zveznih agencij, pravnih oseb javnega prava, ki so ustanovljene z zveznim zakonom, 
podjetij, v katerih ima zveza v lasti najmanj 50 odstotkov osnovnega premoženja 
(...), pri ustanovah in skladih, če je zvezna vlada poskrbela za pretežen del sredstev 
sklada ter pri ustanovah in pri skladih, ki jih upravljajo zvezni organi ali osebe, ki jih 
imenuje zvezna vlada ("Bundesarchivgesetz", 4. čl.). 

 Kateri del dokumentarnega gradiva je arhivsko gradivo, določa zvezna vlada z 
uredbo. Zvezni minister za pravosodje izda v soglasju z zveznim kanclerjem uredbo s 
podrobnimi določili o odbiranju in uničenju gradiva sodnih postopkov. Dokumentarno 
gradivo, ki ni razglašeno za arhivsko gradivo, se najprej ponudi v prevzem deželnim 
arhivom in nato uniči. Odbrano arhivsko gradivo se izroči državnemu arhivu. Gradivo 
je praviloma dostopno trideset let po zadnji obdelavi oziroma odložitvi dokumenta. 
To ne velja za gradivo, ki vsebuje občutljive osebne podatke ("Bundesarchivgesetz", 
5. čl.). 

 Gradivo zveznega predsednika, kanclerja, podkanclerja, ministra ali državnega 
sekretarja se prenese v arhiv takoj po prenehanju funkcije in je dostopno 25 let po 
prenehanju funkcije ("Bundesarchivgesetz", 6. čl.). 

Bolj natančne opredelitve dostopnosti arhivskega gradiva določata 7. in 8. člen 
zakona, in sicer določa 7. člen, da je arhivsko gradivo prosto dostopno s posebnimi 
omejitvami. Naslednji člen določa, da je arhivsko gradivo dostopno 30 let od začetka 
trajanja varstva oziroma od zadnje spremembe pri ustvarjanju dokumenta, v skladu z 
drugim odstavkom 5. člena ("Bundesarchivgesetz", 1. odst. 8. čl.). 

 
48  Povzeto s spletne strani http://www.oesta.gv.at/site/6136/default.aspx (20. 12. 2012). 
49  Povzeto s spletne strani http://oesta.gv.at/site/5225/default.aspx#STMenu (20. 12. 2012). 
50 "Denkmalschutzgesetz – DMSG" (25. člen, 1. odstavek), dosegljiv na spletni strani http://www.ris.bka.gv.at/ 

GeltendeFassung. wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10009184 (19. 12. 2012). 
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Če razkritje podatkov iz gradiva ogroža nacionalno varnost, je to gradivo 
dostopno po 50. letih ("Bundesarchivgesetz", 2. odst. 8. čl.). 

Enako velja za gradivo, ki vsebuje osebne podatke ("Bundesarchivgesetz", 3. 
odst. 8. čl.). 

Rok omejitve dostopnosti se lahko skrajša do 20 let, in sicer za namen 
raziskovanja ("Bundesarchivgesetz", 4. odst. 8. čl.). 

Vsak zvezni arhiv objavi pogoje uporabe v uradnem listu. 
("Bundesarchivgesetz", 10. čl.) Objava osebnih podatkov dovoljena deset let od smrti 
osebe, na katero se nanašajo ali 110 let od rojstva, razen v primeru, da oseba, na 
katero se nanaša, poda svoje soglasje oziroma je oseba javna in obstaja javni interes, 
vendar to ne vključuje občutljivih osebnih podatkov ("Bundesarchivgesetz", 11. čl.). 

Tudi avstrijski arhivisti se srečujejo s težavami pri uporabi in tolmačenju 
nacionalnega in drugih zveznih zakonov glede dela z arhivskim gradivom in pri 
podajanju informacij.51  

 

ZAKLJUČEK 

V preteklih letih smo na tem mestu obravnavali slovensko arhivsko zakonodajo 
in jo primerjali z razvojem arhivske znanosti na evropskih tleh, pa tudi širše, v 
Združenih državah Amerike in Kanadi.52 Tokrat smo se posvetili primerjavi naše 
zakonodaje z zakonodajami nekaterih evropskih držav. Zanimalo nas je, v kolikšni 
meri se le-te razlikujejo med seboj, koliko in v čem so podobne naši in kakšne so 
njihove skupne značilnosti oziroma razlike.  

Smo namreč v času velikih sprememb. Evropa je po letu 1990 doživela temeljne 
spremembe. Družbena ureditev posameznih držav je po tem letu enotnejša in lažje 
primerljiva. Na področju varstva arhivskega gradiva ostajajo razlike, ki so posledica 
različne preteklosti posameznih evropskih držav, predvsem različne državne in 
družbene ureditve, različnih praks upravljanja z dokumentarnim gradivom oziroma 
pisarniškega poslovanja. Te razlike bistveno odsevajo pri določanju arhivskega 
gradiva. V začetku tega stoletja in tisočletja pa so doletele staro celino tudi manj 
prijetne spremembe, kot so ekonomska kriza in njene vse težje in usodnejše 
posledice. Pomen arhivov kot varuhov ne le državnega in narodnega spomina, temveč 
tudi pravne države in pravičnosti, se zato veča in širi, kar je zaznati tudi v najnovejši 
arhivski zakonodaji. Pri analiziranju izbranih arhivskih zakonov je zelo opazna 
neenaka terminologija in prav tako raznolika uporaba angleških izrazov. Pri vseh 
izbranih državah je zaznati vpliv najnovejše zakonodaje o dostopu do javnih 
informacij ter o vse močnejši zaščiti občutljivih osebnih podatkov. Le-ta prinaša 
veliko dobrega, a hkrati lahko pomeni tudi nov način zapiranja dostopa do arhivskih 
dokumentov. Zanimivo je tudi, da so v vseh državah, ki smo jih pregledovali, arhivi 
močno povezani z izvršilno vejo oblasti. Kljub vse glasnejšim in pogostejšim 

                                                 
51  Več o arhivski zakonodaji, razvoju in težavah, s katerimi se avstrijski arhivisti srečujejo, glej: Berg, Heinrich: 

Die Ősterreichischen Archivgesetze, http://www.pokarh-mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke 
/Radenci2010/035-050_berg.pdf (19.12.2009), Schöggl-Ernst, Elisabeth: Archiv und Recht: Österreichische 
Archivgesetzgebung und der Zugang zum Archivgut, http://www.iias-trieste-maribor.eu/fileadmin 
/atti/2010/Schoggl.pdf (19.12.2012). 

52 Melik, Jelka: Veljavni arhivski zakon, njegova sprememba in dopolnitev. Dosegljivo na http://www.pokarh-
mb.si/uploaded/datoteke/Radenci/Radenci2012/05_Melik_2012.pdf; Melik, Jelka, Jeraj, Mateja: Arhivistika 
med teorijo, zakonskimi določili in njihovo izvedbo. Dosegljivo na http://www.pokarh-
mb.si/fileadmin/www.pokarh-mb.si/pdf_datoteke/Radenci2011/03_Melik_Jeraj_2011.pdf. 
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opozorilom strokovnjakov o vlogi arhivov v sodobni družbi ni nikjer zaznati premikov 
k neodvisnosti arhivov. Prav tako preseneča in hkrati žalosti dejstvo, da se arhivske 
ustanove, zlasti v državah z daljšo demokratično ureditvijo, pretesno povezujejo z 
muzeji in knjižnicami. Na ta problem je že pred desetimi leti opozoril velik arhivski 
strokovnjak, nekdanji direktor škotskega arhiva Patrick Cadell. Kljub temu pa nam 
vse zakonske definicije arhivskega gradiva potrjujejo, da se je miselnost, da so 
"arhivi le čuvarji zanimive kulturne dediščine", dokončno poslovila.  

Evropski parlament je leto 2013 uradno razglasil za "evropsko leto 
državljanov".53 Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o predlogu Evropske komisije za 
evropsko leto državljanov je bil objavljen 23. novembra 2012 v Uradnem listu 
Evropske unije. Delo arhivov in arhivska zakonodaja sta za uveljavljanje pravic 
državljanov dve izmed ključnih skupnih točk pri odpravljanju ovir za polno 
uveljavitev pravic. V tej luči je toliko bolj pomembnejše tudi medarhivsko 
sodelovanje na mednarodnem področju. 
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SUMMARY 

SOME VIEWS ON THE ARCHIVAL LAWS OF THE EUROPEAN MEMBER STATES 

Universal Declaration on Archives, finally confirmed by the International 
Council on Archives at the annual assembly in Oslo in September 2010, states: 
"Archives are authoritative sources of information underpinning accountable and 
transparent administrative actions. They play an essential role in the development of 
societies by safeguarding and contributing to individual and community memory". 
Thus on the international level we are getting closer to the overall objective of the 
role of archives in various countries and to the importance of archives for each social 
community. Of course, the Declaration is not a legally binding document and 
represents only the views and guidelines for further measures and functioning. Only 
view of the individual archival law reveals, what kind of commitments are adopted 
by each country. We looked at some existing archival laws of countries that are 
closest to us – member states of the European Union. We were searching for: which 
archives are operating in the country, competence and work of these archives, 
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archival network organization, preserving of archival records and the general 
conditions of access to public archives. We were briefly introduced to archival laws 
of France, Denmark, Estonia, the Czech Republic, Italy and Austria. We have noticed 
that the importance of archives as guardians of not only the state and national 
memory, but also of the rule of law and justice, is growing and expanding. 


