
Тэма 3. Архіўнае права. Крыніцы і літаратура па курсу. 
 

Нарматыўны прававы акт — гэта афіцыйны дакумент усталяванай формы, прыняты 
ў межах кампетэнцыі пэўнага дзяржаўнага органа з захаваннем усталяванай працэдуры. 
Гэты акт утрымлівае агульнаабавязковыя правілы паводзін, разлічаныя на шырокі круг 
асоб і неаднаразовае прымяненне.  

Законы  
аб архіўнай справе і справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь (2011),  
аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны (2006, са зменамі 2009),  
аб інфармацыі, інфарматызацыі і абароне інфармацыі (2008),  
аб аўтарскіх і сумежных правах (1998, 2008),  
аб электронным дакуменце і электронным лічбавым подпісе (2010),  
аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб (2011). 
 
6 кастрычніка 1994 г. закон “Аб Нацыянальным архіўным фондзе і архівах у 

Рэспубліцы Беларусь” у складзе 11 раздзелаў (42 артыкулаў)  
6 студзеня 1999 г. другая рэдакцыя закона была зацверджаная і складалася з 11 

раздзелаў (41 артыкула).  
25 лістапада 2011 г. новы архіўны закон «Аб архіўнай справе і справаводстве ў 

Рэспубліцы Беларусь» (складаецца з 10 раздзелаў і 37 артыкулаў)  
 
Пастанова Савета Міністраў аб зацвярджэнні сістэмы дзяржаўных архіўных устаноў 

(ад 20 сакавіка 2012 г.)  
Дзяржаўная праграма «Архівы Беларусі» на 2011—2015 гг. (верасень 2010)  
Правілы працы дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь, зацверджаныя ў лістападзе 

2005 г. складаюцца з 11 главаў, 54 раздзелаў і 306 артыкулаў  
Правілы работы архіваў дзяржаўных органаў і іншых арганізацый» (зацв. 24 мая 

2012 г.).  
 
Праца са спецыфічнымі відамі дакументацыі: 
Правілы працы з навукова-тэхнічнай дакументацыяй у дзяржаўных архівах 

Рэспублікі Беларусь (2007); 
Правілы працы дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь з аўдыёвізуальнымі 

дакументамі (2007, са зменамі 2012 г.); 
Інструкцыя аб парадку карыстання архіўнымі дакументамі ў чытальных залах 

дзяржаўных архіваў Рэспублікі Беларусь (2012); 
Інструкцыя аб рэжыме доступу да дакументаў з інфармацыяй, якая адносіцца да 

таямніцы асабістага жыцця грамадзян (2012); 
Інструкцыя аб арганізацыі працы з дакументамі ў электронным выглядзе ў архіве 

арганізацыі (2010); 
Інструкцыя па правядзенні экспертызы каштоўнасці і перадачы на дзяржаўнае 

захоўванне дакументаў у электронным выглядзе і інфармацыйных рэсурсаў (2010) і інш. 
 
Метадычныя дакументы (указанні, рэкамендацыі) дэталізуюць палажэнні, 

зафіксаваныя ў нарматыўных прававых актах. Яны маюць рэкамендацыйны характар і 
ўжываюцца арганізацыямі з улікам спецыфікі іх дзейнасці. На сённяшні дзень у розных 
кірунках архіўнага захоўвання налічваецца больш 40 метадычных распрацовак. 

Метадычныя рэкамендацыі па аднясенні грамадскіх арганізацый да крыніц 
камплектавання дзяржаўных архіваў (1995),  

Метадычныя рэкамендацыі аб парадку азначэння кошту дакументаў НАФ Рэспублікі 
Беларусь (2001), 



Метадычныя рэкамендацыі па забеспячэнні захаванасці дакументаў і 
архівасховішчаў ад біялагічных шкоднікаў (2005)  

Метадычныя рэкамендацыі аб стварэнні фонду лічбавых копій дакументаў (2007),  
Метадычныя рэкамендацыі па складанні архіўных даведак, архіўных копій, архіўных 

выпісаў, адказаў на запыты арганізацый і заявы грамадзян сацыяльна-прававога характару 
(2006), 

Метадычныя рэкамендацыі па архіўным захоўванні электронных дакументаў (1998) 
 
Дзяржаўны кантроль за выкананнем заканадаўства аб архіўнай справе і 

справаводстве ў Рэспубліцы Беларусь ажыццяўляе Дзяржаўная інспекцыя архіваў і 
справаводства Рэспублікі Беларусь (Дзяржархіўнагляд), якая з’яўляецца дзяржаўным 
наглядным органам у складзе Дэпартамента па архівах і справаводству Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь і ствараецца ў рамках цэнтральнага апарата Дэпартамента 
па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі, аблвыканкамаў і Мінскага 
гарвыканкама. Да пытанняў, якія падлягаюць праверцы Дзяржархіўнаглядам адносяцца:  

умовы і арганізацыя захоўвання дакументаў (прававы статус архіва, наяўнасць 
палажэння аб архіве,  

штат архіва, характарыстыкі памяшкання архіва),  
улік дакументаў,  
арганізацыя справаводства.  

 


