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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 

Увод 
Напомене: Овај кодекс има утицај у Енглеској и Велсу; засебан кодекс је 
припремљени за Северну Ирску. Доступна је верзија кодекса на Bелшком језику 
на захтев Одељења за културу, медије и спорт. 
Када се у овом документу користи израз "национални музеј", односи ce  Британски музеј у случају 
налаза из Енглеске и Националног 
Музеји и галерије Велса у случају налаза из Велса. Упућивање на 
'Државни секретар' је државни секретар за културу, медије и спорт. 
Ако је проналазачима или другима потребан даљи савет у вези са било којим питањем везаним за благо 
Акт или овај Кодекс, онда се препоручује да се обрате у Одељењу 
Култура, медији и спорт, Британски музеј или (за Валес) Национални 
Музеји и галерије Велса или њихови локални службеници за везу. Адресе и 
бројеви телефона наведени су у Додатку 2. 
На многим местима овај Кодекс даје примере шта може, а шта може да чини 
благо и пружа савјете како мртвозорници могу приступити истрази. То је 
имао за циљ да пружи смернице свима који се баве благом. То је 
ипак је нагласио да питања да ли било који предмет представља или не 
благо и како мртвозорник треба да спроведе истрагу о благу 
мртвозорник одлучује о чињеницама и околностима сваког случаја. Ништа у овоме 
Код укида потребу да проналазач самостално размотри 
да ли нешто што је пронашао може представљати благо и где га има 
свака сумња треба да буде проглашена. Снажно се тражи да се пронађу сви 
археолошких објеката у оквиру Схеме преносивих антиквитета (види доле, 
став 3). 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Код је подељен на следеће одељке: 
Парас 
Резиме 
1-3 
Б. Почињање закона и блага 
(Ознака) Наредба 2002 
4 
Ц. Дефиниција блага 
5-18 
Д. Власништво над благом; франшизе 
19-22 
Е. Водич за проналазаче и друге који се баве благом 
23-47 
Ф. Власт државног секретара да одбаци предмете 
48-52 
Г. Поступак када је мртвозорнику пријављен налаз; 
блага благо 
53-62 
Х. Набава блага 



63-64 
И. Вредновање блага 
65-70 
Ј. Ревардс 
71-85 
К. Годишњи извештај 
86 
Л. Брзина рјешавања предмета 
87-88 
М. Кодекси праксе 
89 
Страна 
Додатак 1: Закон о благу из 1996 .; Благо (Ознака) 
Ордер 2002 
47 
Додатак 2: Извори додатних савета: мртвозорници; налази везу 
официри и локални саветници за благо (укључујући 
тајник блага); СМР и локална управа 
археолози; Одељење за културу, медије и 
Спорт, национални музеји и финансијска тела 
57 
Додатак 3: Кованице које се обично налазе у Енглеској и Велсу 
садрже мање од 10 процената злата или сребра 
125 
Додатак 4: Брига о налазима 
128 
Додатак 5: Образац за примање блага 
139 
Додатак 6: Национални савет за законик за откривање метала 
оф Цондуцт 
141 
Додатак 7: Дијаграм тока Закона о благу 
142 
Индекс 
143 

 
Страница 5 

5 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 

Резиме 
1. Закон о благу из 1996. (даље у тексту: Закон) заменио је уобичајени закон о благу 
путовали у Енглеској, Велсу и Северној Ирској. Ово је било даље 
допуњено Налогом о означавању блага (види одломке 4-6). 
Досад је ризница ефикасно пружала једину законску заштиту 
прибављене старинама које су пронађене на копну у Енглеској, Велсу и Северу 
Ирска. Према закону о ризници, постојао је захтев који се налази 
предмети од злата или сребра пријављени су мртвозорнику. Пре 
објект би могао бити проглашен ризницом и бити власништво круне 
морао је да прође три теста: морао је да буде израђен од злата или сребра 
морао је намерно сакрити са намером да се опорави, и то 
власник или његови наследници морали су бити непознати. У пракси национална и локална 
музеји су имали прилику да набаве налазе ризнице. Ако 
музеј је одлучио да набави тај налаз, законити проналазач је обично добио 
пуна тржишна вредност (процењена од стране Комисије за преглед трезора); ако 
не, предмет је враћен обично, претраживачу. Закон (види Додатак) 
1) уклања потребу за утврђивањем да су предмети сакривени са 
намера за повратом, осим у веома малом броју случајева (види одломак 9); то 
износи садржај племенитих метала потребан да би се налаз могао квалификовати 
благо; и проширује дефиницију блага на друге предмете 



пронађена у археолошком удружењу са налазима блага. Закон потврђује 
те прслуке са благом у круни или примаоцу франшизе, ако их има, подложно је 
претходни интереси и права. То поједностављује задатак мртвозорника у одређивању 
да ли је проналазак благо или не и укључује ново кривично дело не- 
декларација о благу. И на крају, наведено је да окупатори и власници земљишта желе 
имају право да буду обавештени о налазима блага са своје земље и то 
они ће бити подобни за награде. 
Кодекс понашања: одредбе Закона 
2. Многи принципи који су се раније придржавали у управљању благом 
Трове се задржавају на основу Закона, мада у измијењеном облику. Одељак 11 од 
Закон захтева да државни секретар припреми кодекс поступања 
која се односи на благо, да би се прегледала и ревидирала када 
на одговарајући начин (види одломак 89). Преглед је обављен у периоду 2000-2001. Код 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
утврђује смјернице које државни секретар треба поштовати када 
разматрајући да ли благо треба понудити музеју или не 
проналазачу или било којој другој особи, када одређује награду и када 
одлучивање да ли ће одузети крунску титулу благо. Кодекс такође 
пружа смернице за проналазаче, музеје, мртвозорнике и остале који јесу 
бавећи се благом. Пре ревизије Кодекса, државни секретар 
морају се консултовати са заинтересованим странама које се чине одговарајућим и било којим 
ревизија Кодекса неће ступити на снагу док га а 
резолуција сваког дома парламента. Државни секретар је дужан да то уради 
објавити Кодекс на такав начин који ће свима пружити пажњу 
заинтересоване стране и државни секретар могу објавити одвојене кодексе за 
(а) Енглеска и Велс, (б) Северна Ирска и (ц) за различите делове 
Енглеска, Велс и Северна Ирска, ако је потребно. Овај кодекс има утицај у 
Енглеска и Велс; први пут је издато 1997. године. Садашње ревидирано издање је 
производ консултације спроведене у периоду 2000-2001. 
Влада признаје да овај Кодекс треба дистрибуирати што шире 
могуће свим заинтересованим странама: посебно детекторима метала, власницима земљишта, 
археолози, музеји, трговци, мртвозорници и полиција. Одељење 
за културу, медије и спорт такође производи летке који резимирају главне 
захтевима Закона, који су такође широко распрострањени. 
Однос између овог кодекса и преносног рачунара 
Схема антиквитета 
3. Циљ овог закона је да обезбеди механизам за омогућавање јавне аквизиције 
налаза који спадају у његов обим, али пре свега није намењено бављењу 
са снимањем свих археолошких налаза. 
Међутим, сви археолошки налази, ако се правилно евидентирају, могу дати 
важне информације о прошлости. Намера Портабле-а 
Шема антиквитета која ће се од 2003. проширити на целокупну 
Енглеска и Велс треба да забележе, у јавну корист, све археолошке предмете 
пронашли су га чланови јавности. Сви одговорни проналазачи треба да пријаве своје 
археолошким налазима локалним налазима официр за везу, иако је ово а 
добровољна шема и нема присиле да се пријављују ствари које нису благо. 
Службеници за везу такође проналазе савете за проналазак блага. 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 

Б. Почетак закона и 
Блага (ознака) наредба 2002 
4. Закон (види Додатак 1) започео је у среду 24. септембра 1997., 



док су одредбе Наредбе о благу (проглашењу) из 2002. ('наредбе': 
видети такође Додатак 1) почеће 1. јануара 2003. године 
Закон се примењује само на предмете који су пронађени после 24. септембра 1997 
Наручите само оне предмете који спадају у делокруг Налога који 
налазе се након 1. јануара 2003 .; терет доказивања да се то покаже 
кривично дело је почињено на основу члана 8 Закона због: 
предмет блага о коме није извештено пронађен је после 
Покретање Закона или Налога зависи од тужилаштва. 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 

Ц. Дефиниција блага 
И. Дефиниција Закона о благу и благо 
(Ознака) Наредба 2002 
5. Закон о благу предвиђа да су следеће категорије предмета 
благо из члана 1 Закона и налога за означавање блага 
2002 (види Додатак 1): 
(иии) Предмети који нису кованице (одељак 1 (1) (а) (и) и одељак 1 (1) (б) 
(Налог о издавању блага (2002)). 
6. било који предмет осим кованице под условом да је најмање 10 тежинских% 
метал је племенити метал (тј. злато или сребро) и да је најмање 300 
година кад су пронађени. У случају металних предмета, осим кованица, од 
праисторијски датум који садржи мање од 10 процената племенитих метала 
тежина метала (могу се у потпуности састојати од основног метала, за 
пример) морају постојати најмање два таква метална предмета из 'истог 
пронађи ': (види параграфе 11, 14 и 16). Такође предмет, осим новчића, од 
праисторијски датум је благо ако је било који његов дио од племенитог метала (види одломак 
12). Предмети, осим предмета претповијесног датума, позлаћени у злато или сребро 
обично неће бити благо (осим ако се не нађе у вези са њима) 
предмети који су благо). 1 
(ии) Кованице (одељак 1 (1) (а) (ии) и (иии) и одељак 3 (2)) 
7. све кованице које садрже најмање 10 процената злата или сребра по маси 
метала и који потичу из истог налаза, под условом да се налаз састоји од 
најмање две кованице са садржајем злата или сребра од најмање 10 процената. 
Кованице морају бити најмање 300 година у време открића. У случају 
налази који се састоје од кованица које садрже мање од 10 процената злата или сребра 
мора бити најмање десет таквих кованица; мораће да буде и најмање 300 
година стар. (Листа кованица које се обично налазе у Енглеској и Велсу 
који садрже мање од 10% злата или сребра, наведено је у Додатку 3.) 
Важно је нагласити да су само под одређеним околностима групе 
1 Међутим, када се предмет састоји од различитих компоненти, од којих је само један племенити метал (на пример, а 

везивање злата на предмету јантара), компоненте ће се обично третирати као појединачни, повезани објекти. 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
кованице за које се вероватно сматра да потичу из 'истог налаза': види одломке 
14-16. Појединачни новчићи неће бити благо, осим ако се нађу у вези 
са предметима који су благо или осим ако су изузетно јаки 
доказ да су сахрањени у намери да се опораве (види 
став 9: на пример, један новчић пронађен у плужном тлу без икаквог 
знак контејнера не би пружио такве доказе). Одељак 3 (2) дефинише 
израз „кованица“ укључује било који метални жетон који је био или може разумно да буде 
за које се претпоставља да су коришћени или намењени за употребу као или уместо новца. 
Ова дефиниција укључује само кованице и жетоне направљене после увода 
првих кованица у ову земљу током гвозденог доба и 
искључује предмете направљене раније, попут гвоздених валутних трака. Јеттонс или 
Бројачи рачуна су такође искључени из ове дефиниције. 



(иии) Пронађени предмети повезани са предметима који су благо 
(одељак 1 (1) (д)) 
8. било који предмет, без обзира на састав, који се налази на истом месту као, или 
који је претходно био заједно са још једним предметом који је благо. 
предмет је можда пронађен истовремено са или касније предметом 
благо (види одломке 14-16). Међутим, необрађени природни објекти хоће 
не могу бити благо (види одељак 13), чак и ако се нађу у вези 
са предметима који су благо. 
(ив) Предмети који би били ризница (одељак 1 (1) (ц)) 
9. било који предмет који је претходно био ризница, али не 
спадају у посебне категорије дате горе. Само предмети који су мањи 
старијих од 300 година, који су направљени у основи од злата или сребра 
намјерно скривен са намером да се опорави и чији су власници 
или су наследници непознати ући у ову категорију. У пракси су такви налази 
су ретка и једина таква открића која су извршена у последње време 
година су биле оставе златних и сребрних новчића осамнаестог, 
деветнаести или двадесети век. Појединачни новчићи пронађени сами не желе 
квалификују се према овој одредби осим ако нема изузетно јаких доказа 
показати да су сахрањени у намери да се опораве: на пример, 
један новчић пронађен у ораници без икаквих знакова за контејнер 
не пружају такве доказе. Стога предмети од злата и сребра који јесу 
очигледно мање од 300 година неће бити благо ако проналазач нема 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
разлога да верујемо да су можда намерно скривени са 
намера за опоравком. 2 
ИИИ. Објашњења 
(и) Обим Закона и наредбе 
10. Закон и наредба примењују се на предмете које налазимо било где у Енглеској, Велс 
и Северна Ирска, укључујући у земљи или на копну, у зградама (да ли 
тренутно окупиране или уништене), у рекама и језерима и на обали (то 
је подручје између средње високе воде и средње ниске воде на плажама и 
плимске обале ријека), под увјетом да објект не долази од олупине 
(о коме види одељак 17). Међутим, ако је оригинални власник или његови наследници 
могу показати да објект припада њима, тада ће њихова тврдња бити супериорна 
оном Круне. (За предмете пронађене на посвећеном тлу види 
став 18.) 
(ии) Предхисторијски предмети 
11. Налог о означавању блага из 2002. године додан је дефиницији блага 
праисторијски склопови од метала. То су групе (дефинисане као једна од ат 
најмање два) предмета од базног метала, осим кованица, претповијесног датума, тј 
па све до жељезног доба из истог налаза. У овом случају 
„исти налаз“ значи затворене групе предмета, укључујући расеке 
савремени типови метала који се могу разумно тумачити као да имају 
првобитно је био у затвореној групи. Најубедљивији критеријуми за процењивање 
„затворена група“ су (и) да постоје познати преседни за блиске 
повезивање датих врста артефакта и (ии) накнадно ископавање или 
истрага лоцира изворни контекст (види такође став 14). Ако их има 
сумња, проналазачима се саветује да потраже стручни савет. 
2 Поред тога, према условима из члана 2 Закона, државни секретар је овлашћен да именује благо 

класе објеката старе најмање 200 година и које су по мишљењу државног секретара изванредне 
од историјског, археолошког или културног значаја, нпр. Налог о благу (одређивање) 2002. Одељак 2 Закона 
такође даје државном секретару одговарајућу моћ да уклони класе предмета из дефиниције 
благо. (Ова моћ уклањања класа предмета из дефиниције блага односи се и на оне објекте који 
тренутно су законом дефинисани као благо и било којој класи предмета која су можда додата у 
дефиниција наредбом из члана 2. Закона.) Налог дат по овом овлашћењу донијет ће се законом 
инструмент који треба да одобри оба дома парламента у складу са процедуром позитивног решавања. 
Ове моћи се не могу користити за ретроспективну примену на већ пронађени објект. 
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12. Налог о проглашењу блага из 2002. године такође је додат дефиницији 
благо благо, осим кованица, претповијесног датума, тј. до, и 
укључујући жељезно доба, чији је сваки део племенити метал, без обзира на то 
тежински проценат племенитих метала. Ово ће вероватно бити применљиво 
до релативно малог броја налаза који се, углавном, очекују у 
дискретна категорија прстенастих прстенова брончаног доба чији су 
површина је злата преко језгра од базног метала. Главна намера је да се то избегне 
потреба за инвазивном и евентуално штетном научном анализом која би могла бити 
потребан за утврђивање процента племенитих метала. У пракси 
не очекује се да ће један праисторијски предмети од метала у којима су 
Компонента племенитих метала само би се тражила за елемент у траговима 
благо. Подсетници се подсећају да су у члану 8 Закона они 
потребно је да пријављују само предмете у које верују или да имају разумне разлоге 
за веровање, да буде благо. Ако имате било каквих недоумица, проналазиоци се саветују да потраже 
стручни савети. 
(иии) Објекти у природи 
13. Необрађени природни објекти (као што су фосили, минерали или људи или животиње 
остаци) нису благо (члан 1 (2) Закона: види Додатак 1). 
(ив) Придружени објекти 
14. Закон каже да је предмет део „истог налаза“ као и други предмет ако 
налази се на истом месту где је или је претходно остављен заједно, 
други објекат (члан 3 (4) и 3 (5) Закона: види Додатак 1). То ће бити 
на мртвозорникову захтеву да утврди ове чињенице и околности ће 
варирају од случаја до случаја. Мртвозорник може затражити савјет од проналазача и 
такође од службеника за везу, локалног археолога или кустоса музеја 
идентифицирани у складу с локалним споразумом описаним у параграфима 
41-44 или од кустоса у националном музеју, да ли постоје предмети 
пријављено као благо треба сматрати да потиче из 'истог налаза'. 
Одлучујући да ли ће пријавити распршене предмете, снажно се тражи проналазаче 
да тражи стручно мишљење и, ако има сумње у статус предмета, 
пријавите их. Генерално, требало би узети дефиницију „истог места“ 
значи место таложења на којем се налази остава, торбица или 
завјетни депозит (види ставак 15.) или група квалифицираних налаза је било 
који се налазе у физичком удруживању или, ако се распрши, може разумно претпоставити 
да су једном били у физичкој повезаности. Расипање може, на пример, 
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настају кроз пољопривредне активности или грађевинске радове, кроз 
закопавање животиња или преко других агенција. Тренутна и претходна 
употреба земље на којој је пронађен налаз биће често одлучујућа 
фактор. Удруживање се односи на дискретну групу објеката, али не и на целину 
састављање локације које се састоји од више дискретних група. Дакле, за 
на пример, откриће сребрног броша у англосаксонском гробу могло је 
направите остале предмете од племенитих метала у том гробном благу. Ако 
гроб је био део већег гробља, то само по себи не би значило да су све 
остали предмети од племенитих метала на гробљу били су благо, али ово је 
без предрасуда о проналажењу проналазача за награду за касније 
налази након пријављивања оригиналног налаза, како је објашњено у параграфу 33. Међутим, 
ако постоји сумња да ли је предмет део истог налаза као 
други предмет ће мртвозорник одлучити. 
15. Што се тиче налаза који се састоје искључиво од кованица, опет свака одлука 
ће бити за мртвозорника, али обично се следеће три категорије обично 
сматрају се благом: (а) оставе које су намерно скривене; (б) 
групе као што су садржај ташне које су можда испуштене или 
изгубљени и (ц) завјетни или обредни наслаге. У случају завјетних депозита, 
„исто место“ (види одељак 14) може садржавати таложење у бунару или свето 



пролеће или унутар храмова, или на сличној локацији за коју се процењује 
са ритуалном сврхом. (Све групе од мање од десет кованица од базног метала пронађене на 
њихове су искључене.) Састави кованица којих разумно могу бити 
интерпретирају као појединачни губици акумулирани у одређеном временском периоду и то 
по свој прилици никада нису депоноване у физичкој асоцијацији (на пример 
они који се налазе на насељима или на сајмовима) обично не би требали бити 
сматра се благом. Већина остава и торбица нису повезани 
насеља или сајмова, иако могу бити. 
16. Бројни предмети пронађени у одређеном временском периоду могу се сматрати благом, 
укључујући оне који не би били благо, већ за ранији налаз 
благо. Налаз се може састојати од различитих класа предмета и неће 
морају бити пронађени у исто време или од исте особе. 
Међутим, Закон нема ретроспективног ефекта: на пример, ако проналазач 
открива први новчић на одређеној локацији, који неће бити благо, и 
затим на истом месту открије још кованица које ће потом 
квалификовано као благо, првобитно откриће неће се сматрати благом. 
Ово се односи без обзира на то да ли је раније пронађено пре или после 
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почетак закона. Дужност пријављивања таквих налаза остаје на њему 
проналазача који ће имати законску дужност да пријави налаз ако верује или има 
разумни разлози за веровање да је то благо (види параграфе 23-6). 
Записник о локалитетима и споменицима или локални официр за везу може да има 
информације о сличним налазима на истом подручју у прошлости 
што може бити релевантно за утврђивање да ли је нови налаз можда 
благо (види одломак 42). 
(в) Предмети пронађени на обали (одељак 3 (7)) 
17. Закон се примењује на предмете који се налазе у обали (то је подручје између 
значи велика вода и средња вода, укључујући дуж плимних река) и слично 
Налази ће бити прихватљиви за сматрање благом ако нема доказа 
да су дошли од олупине (види такође ставке 10, 30 и стопало) 
напомена уз став 79). Ако је предмет првобитно депонован на земљиште, може 
бити благо, под условом да се квалификује под дефиницијом скупа блага 
у Закону (види ставове 5-9); ако је дошло од олупине онда може 
бити подложан режиму спашавања који се односи на олупину испод Трговца 
Закон о отпремању из 1995. године. Прималац олупине мора бити легално обавештен о свима 
имовина враћена након губитка пловила; и спас је у праву 
на награду која се односи на вредност предмета било од власника, ако он 
може се идентификовати или, уколико то није, из круне. Постојеће одредбе 
Закон о благу не утиче на закон спашавања у вези с олупином. 
(ви) Предмети пронађени на посвећеном терену 
18. Влада се обавезала на Енглеску цркву да ће то учинити 
донеће налог према члану 2 Закона о изузећу предмета 
пронађена у друштву сахранама на посвећеном месту и предметима 
(осим ризнице) покривен правним прописима Цркве Енглеске 
системи контрола. Црква је наговестила да ће сви предмети бити 
бављено црквеним законом на начин аналоган ономе 
то по Закону. Влада је пристала да то уради на основу тога 
Енглеска црква у јединственом је положају с властитим законским режимом 
примењивање на покретне артикле који јој припадају и сврху наруџбе 
у суштини је да пружи појашњење закона у делу у коме се односи на њега 
такви објекти. Његов опсег биће ограничен на Цркву у Енглеској (није 
очекивало да ће се такви случајеви појавити врло често). 
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Д. Власништво над благом; Франшизе 
(и) Власништво над благом 
19. Члан 4. Закона предвиђа то благо (како је дефинисано у одељку 1 Закона 
Акт) прслуци у круни или у одговарајућем даватељу франшизе, ако постоји 
постоји један (види доле), али права оригиналних власника или њихових наследника, 
тамо где су познати, у потпуности су заштићени. Закон потврђује да је круна или 
давалац франшизе ће уживати иста права над благом као и они у вези са њима 
велико откриће. Предмети који се у складу са чланом 1 Закона сматрају благом 
биће благо без обзира на околности у којима су се нашли 
на месту где су пронађени и нарочито без обзира на то 
било да су изгубљени, закопани у гробу или напуштени. 
(ии) Предмети пронађени у франшизама блага 
20. С времена на време у пракси је монарх давао бесповратна средства 
франшиза ризница разним појединцима и телима, мада 
ниједна није направљена у последње време. Главни органи у које се верује 
Да би се држале важеће франшизе са ризницом су војводство Ланцастер, тхе 
Војводство Цорнвалл и лондонска корпорација; Град Бристол може 
такође држите франшизу ризнице. Члан 5. Закона каже да су то 
појединци и тела која држе франшизе са ризницама у време када 
акт започет ће и даље уживати иста права у односу на 
благо и потврђује да ће Њено Величанство и војвода од Корнвола морати 
бити третирани као власници франшиза са благом у односу на војводство 
Ланцастера и војводства Цорнвалл, односно да ће и они то учинити 
и даље се третирају након покретања закона. 
21. Члан 10 (8) Закона предвиђа власнике блага 
франшизе да захтевају да државни секретар следи смернице 
доле наведено за исплату награда на основу налаза из подручја за 
које имају франшизу. Војводство Ланцастер је потврдило да, 
не доводећи у питање њено Величанство право да се благо држи испред ње 
Војводство Ланцастер, очекују да ће поштовати одредбе Закона и ово 
Кодекс понашања у вези с било којим налазима блага из њихове франшизе. 
Војвода од Корнвола је то слично потврдио, без предрасуда за Тхе 
Право принца од Велса да чува ризницу у десно од свог војводства од Корнвола, 
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они очекују да ће поштовати одредбе Закона и овог Кодекса 
поштовање било којег пронађеног блага из њихове франшизе. Град Бристол има 
потврдио да је, не доводећи у питање било која права која ужива Бристол Цити 
Веће у вези са ризницом, Град би очекивао да ће то следити 
Шифра у односу на било које налазе блага из било које франшизе коју Град 
могу уживати. Корпорација у Лондону има дугу праксу плаћања 
награде за проналазак ризнице и не очекује се да ће 
Корпорација би желела да промени ову политику у погледу додатних 
категорије предмета које спадају у подручје примјене Закона о благу. 
22. Сходно томе, предмети блага који се налазе у франшизи блага 
Налазник треба да пријави мртвозорнику на нормалан начин и мора 
у противном ће се поступати у складу са принципима утврђеним у овом кодексу, 
с изузетком на то да ће прво право на то имати Музеј у Лондону 
набавити било које благо пронађено у франшизи у којој уживају 
Корпорација лондонских и бристолских музеја и уметничке галерије уживаће у 
слично право у погледу било којег пронађеног блага у оквиру било које франшизе 
у томе можда ужива Град Бристол (види став 63 (1)). Одељак 6 
Закона даје државном секретару овлаштење да одбаци благо (види 
ставови 48-52); иако се та моћ посебно не односи на 
власници франшиза, могу да одаберу да се придржавају ове праксе ако желе. 
Налази из корпорације лондонске корпорације и било које франшизе 
у томе можда ужива Град Бристол, може то одбити 



Корпорација из Лондона по савету Лондонског музеја или 
Град Бристол по савету Градског музеја и уметничке галерије Бристол и 
ови музеји се могу, уколико желе, обратити националном музеју. Налази од 
франшизе војводства Ланцастер и војводства Цорнвалл 
Њено Величанство и Принц од Велса могу да их одбију по савету 
национални музеј, пратећи поступак из става 49. 
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Е. Водич за проналазаче и друге 
Забринуто за благо 
И. Услови Закона: обавеза пријављивања налаза 
(одељак 8) 
23. Члан 8. Закона каже да особа која пронађе предмет који је 
верује или има разумне разлоге за веровање да благо мора то обавестити 
мртвозорник за округ у којем је предмет пронађен пре краја 
отказни рок, који траје 14 дана од дана након проналаска или, ако 
касније, дан када проналазач прво верује или има разлога да верује у то 
Предмет је благо. Ставци 38-44 дају смернице о томе како налази треба 
мора бити пријављен и списак мртвозорника са адресама и бројевима телефона 
дато у Додатку 2. Важно је нагласити да Закон тражи проналазача 
да пријави свој налаз у року од 14 дана од дана проналаска или у року од 14 дана од дана проналаска 
схвативши да је тај налаз благо, али не нужно и да га испоручи 
у том периоду. Ако проналазач открије предмет који нема 
одмах верују у благо, али касније сазнаје да може бити 
благо, на пример, након чишћења (видети одломак 47 и додатак 4 за 
савет о нези налаза) или га касније поближе испитате, или 
након што их опишете или покажете другима или након читања одговарајућег 
књижевности или након што га музеј идентификује, онда треба да извештава 
то је у року од 14 дана схватило да може бити благо. 
24. То је кривично дело, кажњиво максималном казном затвора 
три месеца или новчана казна која не прелази ниво 5 (тренутно 5.000 фунти), или оба, 
да не пријави мртвозорнику проналазак блага. То је, међутим, ваљана одбрана 
тужилаштву за непријављивање блага ако окривљени може да покаже 
да је имао 'оправдан изговор' за непријављивање мртвозорника. Суд 
ће узети у обзир околности дотичног појединца када 
одлучивање да ли проналазач има "разумне разлоге" за веровање у неки предмет 
да не буде благо или 'разуман изговор' за непријављивање блага. За 
на пример, приликом разматрања случаја, суд може узети у обзир да ли 
од проналазача се могло очекивати да зна да је његов налаз благо. 3 
3 О овом питању је разговарано у парламентарним расправама о Предлогу закона о благу: види изјаве министра 

Држава, г. Иаин Спроат, известио је у Хансарду, Хоусе оф Цоммонс, 8. марта 1996, цол. 579 и 10. маја 1996, цолс. 587-8. 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Ако се наводи да је почињено кривично дело по закону 
Према одредбама Закона, тужилаштво ће увек то доказати 
случај изван разумне сумње. 
25. Ако проналазачи сумњају да ли неки од предмета имају 
пронађена су блага која им се саветује да их пријаве (види такође 
став 38). У сваком случају се тражи да се пронађу сви пријави 
археолошких објеката у оквиру Схеме преносивих антиквитета (види горе, 
став 3). Дужност пријављивања лежи на појединцу који је пронашао налаз 
и ова дужност извештавања односи се на све, укључујући и археологе. 
Међутим, у случају археолошког ископавања или истраге, то је 
може бити прикладно да један члан тима за ископа преузме 



одговорност за осигурање да је мртвозорник информисан о свим налазима 
потенцијално благо направљено током ископавања или 
истрага. Проналазач који овлашћује трећу особу, као што је веза за проналазак 
службеник или локални музејски службеник, који треба да пријави налаз у своје име 
подсетио на то да дужност да се то изврши остаје на снази 
финдер Свака особа, осим проналазача, која дође у посјед 
предмет за који верује да је благо, али за који верује да није 
Извештава, требало би да то одмах пријави мртвозорнику области у којој 
пронађено је проналазак или свом локалном мртвозорнику ако не зна где је пронађен 
је направљен. Ово се такође односи на све који учествују у детекцији метала 
скупови; ако организатор скупа или нека друга трећа страна понуди да се то направи 
да се јаве мртвозорнику у његово име, обавеза је проналазача да 
осигурати да је то учињено (види такође став 26). Било ко у 
посједовање непријављеног блага, било да је он проналазач или не, може бити 
извршио кривично дело према Закону о крађи 1968. године остајући у 
поседовање таквог налаза. Ако имате сумње да ли сумња благо 
Извештава се да би требало да буде матичар блага у Британском музеју 
консултовали или, за случајеве у Велсу, Националне музеје и галерије Велса 
(види Додатак 2). Мртвозорник може вршити своју дужност да истражује извјештаје 
блага и може вршити такве истраге без обзира на околности 
под којим је извештај сачињен или ко је сачињен. 
26. Што се тиче налаза потенцијалног блага, откривених на демонстрацијама, ако особа 
ако пронађе предмет који се сам квалификује као благо, тада та особа има 
дужност да пријави објект. Ако се ипак чини да је нпр 

 
Страница 18 

18 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
откривена је распршена остава кованица и неколико особа 
открили су кованице са оставе, дужни су појединачни проналазачи 
пријавите своје налазе и организатор скупа или записничар треба да кажу 
њима да је то случај. Сви организатори скупова за откривање метала би требали 
осигурати да сви учесници скупа буду упознати са својим обавезама из 
Закон о благу. 
ИИИ. Упутство 
(и) Тражење предмета 
27. Влада признаје да су одговорни детектори метала 
за откривање многих објеката од великог значаја за наслеђе народа 
а овај закон није ни на који начин ограничен у активностима 
одговорни детектористи који поштују закон. 
28. Влада снажно препоручује детекторима метала да се придруже а 
признати клуб или организацију за откривање метала да би искористили предност 
ширег знања о групи и на тај начин да они могу најефикасније да буду 
информисао о Закону о благу и Кодексу понашања и преносивом 
Схема антиквитета за добровољно снимање свих археолошких објеката. 
Предузимају се посебни кораци за извлачење одредаба Закона и овог Кодекса на 
пажњу оних детектора метала који одлуче да се не придруже металу 
детекција организације 
29. Влада позива све детекторе метала да се придржавају Националне 
Кодекс понашања Савета за откривање метала (види Додатак 6) и а 
кодекс праксе који укључује, најмање, следеће одредбе 
и савет: 
(и) Не преступите; прибавити дозволу за претрагу власника земљишта, 
без обзира на статус, или перципирани статус, земљишта; имати на уму 
да све земљиште, укључујући и плаже, има власника. Да би се избегло накнадно 
за споре препоручљиво је добити дозволу у писаном облику. 
(ии) Не уништавајте или откријте (са или без дозволе власника земљишта) 
на планираним налазиштима или подручјима која су од археолошког значаја 
(види напомену до подножја 31.) и не оштетити друге познате локације, 
посебно новооткривене; потражите савет од локалних налаза 



службеник за везу, локални музеј или Ситес анд Монумент Рецорд ако су у 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
сумња. Упамтите да је илегално свако ко користи детектор метала на а 
планирани древни споменик уколико није добијена дозвола. 4 
(иии) Контактирајте локалног службеника за везу, археолога или 
музеј. 
(ив) У идеалном случају, придружите се признатом детективском клубу или националном детективском 
клубу 
организација. 
(в) Упознајте се са њима и придржавајте се одредби Закона о благу 
и Кодекс праксе, аранжмани за снимање у оквиру Преносног рачунара 
Схема антиквитета и правила за издавање дозвола за извоз. 
(ви) увек извештавајте одмах, у сваком случају у року од 14 дана, о било ком предмету 
за коју се сумња да је благо и депонује га према наводима мртвозорника. 
30. Важно је нагласити да сви они који желе да претражују објекте или у 
предузети археолошка ископавања или истраге које могу довести до тога 
откривање таквих објеката мора добити неопходна одобрења. Чак и у 
у случају земљишта у јавном власништву, не може се претпоставити да ће детектори 
аутоматски имају право да тамо претражују. На пример, неки локални 
власти имају посебне политике које ограничавају употребу детектора метала 
своју земљу и проналазаче увек треба задовољити оним што имају 
дозволу пре претраге на било ком земљишту под контролом савета. Што се тиче налаза 
направљено на обали (то је подручје између средње високе воде и 
значи нисководни налази) треба да буду свесни да је стање обалног земљишта 
исто је као у другом земљишту; неке плаже које локално изнајмљују 
власти захтевају дозволе за откривање метала (види такође фусноту до 
став 79). На пример, на обали Темзе постоје дозволе за претраживање 
одобрено од стране лондонске лучке управе у име Цровн Естате-а. Све 
предмети пронађени на обали Темзе морају се пријавити Музеју града 
Лондон и сумњиво благо такође се морају пријавити мртвозорнику. 
Проналазачи требају бити свјесни да Цровн Естате тренутно тврди то 
удео награде за благо пронађено на њеној земљи. 
31. Ако постоје докази да је проналазач прекршио или да га има 
пронашао на „заштићеном месту“ без писменог пристанка Енглеза 
Баштина или, у Валесу, Цадв, он можда очекује да уопште неће добити награду или 
напуштена награда, у складу са принципима наведеним у ставу 
4 У Енглеској дозволу може дати само енглеска баштина, а у Велсу Цадв (види одломак 31). 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
79 и, надаље, он може бити подложан кривичном гоњењу према древним 
Закон о споменицима и археолошким областима из 1979. 5 
32. Свако ко жели да тражи артефакте топло се препоручује, када 
тражење дозволе за тражење, склапање споразума (по могућности у писаном облику) 
са окупатором и власником земље (ако су различити) у вези с каквом наградом 
треба их поделити (видети такође став 81). 
33. Ако претражују обрађену земљу, треба водити рачуна о детекторима метала 
поврати предмете само са орања. Ако открију нешто велико 
(на пример, у контејнеру), необично или испод ораха 
топло се препоручује да се добије одговарајућа археолошка помоћ. Налази можда 
бити повезани са карактеристикама које нису одмах видљиве, као што је јама 
или зграда. Ако се поједини предмети уклањају са тих положаја без 
археолошки надзор шанса за разумевање и датумирање ове карактеристике 
могу бити изгубљени. Слично томе, археолошка укљученост у овој фази може помоћи и томе 
откријте зашто је предмет тамо стављен на прво место. Може бити и у а 
интересовања проналазача за добијање одговарајуће археолошке помоћи у ископавању 



необични или крхки налази. Ако приликом уклањања предмета са земље, а 
Налазници су намјерно или непромишљено проузроковали значајну штету било 
стварни објект или околни споменик или археолошки 
депозити који чине контекст који може објаснити околности у 
који је предмет постао сахрањен или сакривен, (осим било којег цивилног или 
кривична одговорност на страни проналазача) наступиће таква штета 
огледа у било којој ек гратиа награди која се може исплатити у вези с налазом 
(види одломак 79 (виии)). Ако проналазач не уклони целокупан налаз 
са земље, али их извештава, пружајући тако прилику за 
археолошка ископавања остатка налаза, оригиналног проналазача 
обично ће бити прихватљива за цео налаз, а не само то 
део који је сам одстранио са земље, мада је 
Државни секретар ће морати да испита појединачне околности 
сваки случај (види одломак 78). Локални споразуми дају савете како то учинити 
добити помоћ; алтернативно, локални проналазе службеника за везу, места и 
5 Према члану 42. Закона о античким споменицима и археолошким областима из 1979., прекршај је употреба метала 

детектор на заштићеном месту без дозволе. Заштићено место дефинисано је Законом из 1979. године као (а) место а 
предвиђени антички споменик; (б) било који споменик под власништвом или старатељством државног секретара или 
локална власт на основу Закона и (ц) место које се налази на подручју од археолошког значаја (тренутно) 
једине области које су тако означене су историјски центри следећих пет градова: Цантербури, Цхестер, 
Екетер, Херефорд и Иорк). 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Спомен запис или локални археолог моћи ће дати 
савет: видети спискове у Прилогу 2. 
34. Трагачима се такође препоручује, где је то могуће, да бележе информације попут 
где је налаз пронађен, колико је нашао дубок, да ли је место проналаска 
на обрађеној земљи или под травом и било чему другом што су пронашли или 
примећен у земљи (попут металних предмета, уломака посуђа или зграде) 
рушевина) у околини у вријеме открића или раније. 
Чување визуелних записа такође би било корисно. 
35. Велика већина познатих археолошких налазишта нису „заштићена места“ 
према Закону о древним споменицима и археолошким областима из 1979. године (види 
став 31). Иако не постоје законска ограничења за откривање метала 
на таквим локацијама влада топло препоручује сав метал 
детекторима да ако пронађу значајне археолошке предмете који јесу 
Ако не постоји благо на одређеном локалитету, требало би да се консултује са локалним налазима 
официр, археолог локалне власти у Енглеској (или, у Велсу, Регионал 
Поверено) одговорно за евиденцију о локалитетима и локалитетима или локално 
музеја како би се осигурало да оне неће проузроковати штету или губитак 
археолошких доказа на познатом археолошком налазишту који је регистрован на 
налазишта и споменици. 6 Археолог или музеј ће постојати у било којем 
случај добродошли такве информације. Списак свих записа о локалитетима и споменицима 
дат је у Додатку 2. 
36. Препознато је да ће бити случајева када ће се пријављивати налази 
од стране детектора са непланираних налазишта водиће до археолошких 
истраживање локације са власницима и / или окупатором 
дозволу и да врло често такве истраге могу довести до тога 
6 Изражена је забринутост металним детецтористс да ако пријаве налазима са сајта онда то може да доведе до сајта 

заказали су за резултат да више не би могли тамо да их открију. Међутим, то је врло мало вероватно 
који ће нови детектор сам пронаћи, довешће до заказивања места. Планирање се врши систематски 
у оквиру програма заштите споменика, којим енглеска баштина прегледава археологију Енглеске и 
давање препорука за распоред државном секретару за културу, медије и спорт. Да бисте се квалификовали 
Планирање, локација мора испуњавати веома строге критеријуме да би задовољила државног секретара у складу са тим 
са законодавством је од националног значаја и да његово управљање и заштиту најбоље постижу 
контроле планираног система споменика. Налази изолованих детектора сами по себи не пружају довољно 
оправдање за планирање, иако се таква налазишта могу заказати ако су друга, детаљнија, археолошка 
информације о њима постоје. У сваком случају, само мали део укупног броја познатих археолошких 
сајтови ће бити заказани. Тренутно (2002.) постоји око 18.000 споменичких споменика и споменика 
Програм заштите вероватно ће то повећати на не више од око 32.000 споменика. Ово ће представљати мање 
више од 10 процената тренутно познатих споменика, налазишта и налазишта и многи заказани споменици су 
зграде које нису погодне за откривање. 
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откриће значајних археолошких остатака, тако да може бити 
пожељно је зауставити даље независно или групно откривање метала 
тај сајт на одређено време. Где се то дешава, археолози 
требало би да осигура да се чува детектор који је првобитно пријавио 
потпуно информисан, објашњавајући му шта је касније археолошки 
предузеће се акција, тако што ће се поделити са њим ново разумевање тога 
резултата из налаза и давањем оригиналног претраживача 
признање за његово откриће у било којој наредној публикацији 
пронађи. Од археолошких тела се тражи да сарађују на овај начин јер 
логика преносне шеме антиквитета за добровољно снимање 
свих археолошких налаза (види одломак 3) је да би се он требао заснивати 
сарадња археолога и детектора метала. енглески језик 
Баштина има активну политику подржавања истрага 
археолошки значајна налазишта. 
37. Археолози требају проналазачу пружити прилику да буде активно 
укључен у било која будућа археолошка истраживања локалитета на коме се налази 
налаз је направљен, кад год је то могуће. Трагач треба да буде пун 
признање за његово откриће у било којој публикацији налаза. 
(ии) Пријављивање налаза блага; локални споразуми 
38. Влада препознаје потребу да то олакша што је могуће лакше 
проналазачи да извршавају своје законске обавезе према Закону. Трагатељи су обавезни да то ураде 
пријавити своје налазе мртвозорнику округа у коме је налаз извршен 
а то се може учинити контактирањем одговарајућег мртвозорника (види Додатак 
2). Такав извештај може да се поднесе лично, дописом, факсом или телефоном, или 
путем е-маила. (Ако неко други осим проналазача извештај види 
ставак 25.) Мртвозорник или његов службеник дају или ће послати проналазача 
писмено признање да је пријавио налаз и даће га 
упутства где проналазач треба да достави свој налаз. Ово би могло бити 
мртвозорника или, у већини случајева, официра за везу, а 
музеју или археолошкој служби локалне власти или другом прикладном 
археолошка организација, у складу са локалним условима 
споразум наведен у ставу 41. мртвозорник ће копирати релевантне 
документацију том органу која ће је копирати одговарајућем држављанину 
музеј (види такође став 55). Подсећачи се подсећају да то не буде до проналаска 
депоновани, они имају заједничку законску дужност бриге као помоћници налаза и 
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имају додатне обавезе из приватног права да не располажу предметима и објектима 
да не пренесе одговорност за његу на другу особу, осим оне 
локални извјештајни центар, осим према упутама мртвозорника. У сваком случају 
невољност да депонују према упутама, мртвозорници могу тражити да добију сведока 
позив суда упућен сведоку (тражиоцу) да донесе потерницу 
наћи на суду. Алтернативно, мртвозорник се може ослонити на општеправне овласти 
да поседују предмете за које се верује да су благо. 
39. мртвозорник или тело које прими предмет у име мртвозорника 
дајте проналазачу потврду која треба да буде у облику наведеном у 
Образац за примање блага приликом достављања његовог проналаска (види Додатак 5). Ово 
У потврди треба да се наведе следеће: 
(а) детаље о институцији која прима налаз са именом контакта, телефоном 
број и адреса е-поште установе; 
(б) детаље о локалном музеју или збирном подручју (ако се разликују од пријема 
институција); 
(ц) име, адреса, телефонски број и адреса е-поште проналазача; 
(д) име, адреса, телефонски број и адреса е-поште корисника стана 
земљиште на коме је пронађен налаз; 
(е) име, адреса, телефонски број и адреса е-поште власника 
земљиште на коме је пронађена (ако је позната); 



(ф) име, адресу, телефонски број и адресу е-поште даваоца франшизе (ако је 
било који и ако је познат); 
(г) датум проналаска предмета; 
(х) околности налаза; 
(и) белешка тачно где је пронађени објекат: тачна локација ће бити 
треба да буде еквивалент најмање шест-цифреној мрежној референци 
где год је могуће. (Пошто ће ове информације бити поверљиве, то ће бити исте) 
може бити препоручљиво водити засебну евиденцију о томе: видети одломак 46); 
(ј) кратак опис објекта (предмета) заједно са напоменом о његовом стању. 
(У неким случајевима можда је најбоље да то уради тело које је добило налаз 
ово помоћу фотографије); 
(к) име, телефонски број и адреса е-поште мртвозорника или мртвозорника 
службеник (према потреби); 
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(л) име, телефонски број и адреса е-поште регистрара трезора на 
Британски музеј или контакт на одељењу за археологију и 
Нумизматика у Националним музејима и галеријама у Велсу, из 
коме се могу прибавити информације о напретку налаза. 
40. У погледу било каквог губитка или оштећења сумњивог блага након његовог постојања 
депоноване, примајуће институције требале би узети у обзир став 62. доле. 
Такве институције такође треба да се брину о својим аранжманима, са којима су усаглашене 
њихове органе управљања, који се баве губитком или оштећењем предмета у 
њихова брига. Одбор за процену блага може бити позван да помогне у решавању проблема 
вредновање таквих налаза тамо где постоји адекватан запис. 
41. За сваки окруни мртвозорник у Енглеској и Велсу постоје локални споразуми 
Између мртвозорника, проналазе часнике за везу, археолошке локалне управе 
официри (у Велсу, Регионални археолошки заклади) и локални или државни 
музеји, према потреби, за доставу налаза блага у сваком подручју 
и како су локалне организације за откривање метала о томе информисане 
аранжмани. Од децембра 2003. године, када национална мрежа налаза 
официри за везу биће успостављени на територији целе Енглеске и 
Велс, службеници за везу са налазима обезбедиће примарну тачку за контакт 
трагаче за проналаском блага. Међутим, постоји и мрежа мрежа 
друге музеје и археолошке службе којима могу бити и налази 
пријављени и наведени су у Прилогу 2. Ови аранжмани су 
јавно објављивати (детаље видети прилог 2); и Одељење за 
Култура, медији и спорт (020 7211 6000) и Регистар блага код 
Британски музеј (020 7323 8611) и, за Велс, Национални музеји и 
Галерије од Велса (029 2039 7951) такође одржавају комплетну евиденцију свих 
такви аранжмани. Даљњи извори савета дати су у Додатку 2. 
42. Један од главних циљева таквих локалних споразума је осигурати, кад год 
могуће је да су локација и контекст сваког проналаска потенцијалног блага, 
ако је потребно, одмах прегледати, тачно означити и 
забиљежено и да поступак опоравка не узрокује штету или губитак 
очување или разумевање националне баштине (види такође одломак 
33). Такође је потребно да се обезбеде одговарајући налазишта и споменици 
Запис се обавештава у најранијој могућој прилици (види списак у Прилогу 
2). То ће урадити локални центар за извештавање. Локације и споменици 
Записник може садржавати податке који се тичу сличних налаза на истом 
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област у прошлости која може бити релевантна у одређивању да ли је нови налаз 
може бити благо (види одељак 16). Ситес анд Монумент Рецорд ће 
припазите при пуштању информација о локацији налазишта. 



43. Други циљ таквих локалних споразума је да се обезбеде упуте 
које мртвозорници дају проналазачима о томе где треба да доставе своје налазе 
биће, колико је то могуће, погодан за све стране. То се препознаје 
неки проналазачи можда желе показати своје налазе у клубовима за откривање метала који 
могу се састајати месечно и то ће и даље бити могуће уз сагласност свих 
забринуто, све док су испуњени захтеви за извештавање. 
44. Према споразуму који је постигнут у свакој мртвозорници 
округ, мртвозорник ће генерално усмерити проналазача коме је пријавила налаз 
однесите га службеницима за везу, локалном кустосу музеја или локалној власти 
археолошког службеника (или археолошке јединице) који ће моћи да обезбеди 
прелиминарно мишљење о томе може ли бити предмет у који проналазач 
благо ће вероватно бити благо. Налази службеник за везу, локални музеј 
кустос или археолошки службеник моћи ће вратити оне предмете који су у 
његово мишљење, очигледно није благо, ни по њиховом, ни по себи 
удруживања, особи која их је пријавила, уз дозволу 
мртвозорник. Налази официр за везу, кустос музеја или археолошки 
официр ће потом дати мишљење о предметима мртвозорнику и где 
његово мишљење је да предмет није благо, то обично неће бити 
неопходно да задржите истрагу. Алтернативно, такви се предмети могу одбацити 
(види одломак 49). Национални музеј биће у могућности да пружи савет 
где искусни савет није доступан локално и додатно 
национални музеј мора бити информисан ако се нађе локални службеник за везу 
кустос музеја или археолошки службеник верује да тај налаз може бити 
благо (види одломке 49. и 54. за више детаља о поступку који треба бити) 
праћен у таквим случајевима). Налазник за везу, кустос музеја или 
археолошки службеник треба припремити кратак писмени извештај о свим објектима, 
да ли се веровало да је благо или не. Такође би требало да обавесте локалне 
проналази службеника за везу за то подручје (где је неко постављен, а ако не 
већ укључено) тако да се сви налази могу забиљежити под Пријеносником 
Схема антиквитета. 
45. Ако се предмет који може бити благо показује некој другој особи 
мртвозорник, службеник за везу налаза, музеј или локална управа 
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археолошки службеник, попут дилера, онда би та особа требало да подсети на њега 
проналазач своје законске дужности да пријави мртвозорнику предмет. Међутим 
Обавеза према Закону о пријављивању налаза сноси само проналазача. Продавци 
требало би да се придржавају кодекса својих професионалних организација (посебно) 
Британска федерација тржишта умјетнина, Удружење дилера антиквитета, 
Британско удружење трговаца антиквитетима, британска нумизматичка трговина 
Удружење, ЛАПАДА (Удружење продавача уметности и антиквитета) и 
Друштво аукционара ликовних умјетности) и они би требали имати на уму да ако јесу 
набавити, свесно или несвесно, предмет који је благо или 
то се испоставило благом и оно није одбачено или враћено, 
немају титулу. Штавише, можда су починили прекршај 
према Закону о крађи 1968. ако посједују непријављено благо. Ако сумњате као 
да ли је пријављено или не пријављено благо, требало би 
обратите се регистратору блага у Британском музеју или Националном 
Музеји и галерије Велса (види одломак 25 и додатак 2). 
Влада цени потребу да се дају подаци о налазима који то постоје 
су одбијени или враћени лако доступни како би дилери то могли 
избегавајте ненамјерно куповину непријављених предмета. Када продају предмете 
који су или пријављени као потенцијално благо и одбачени или 
који су проглашени благом на истражни истражитељ и 
вратио јер их ниједан музеј није набавио, дилери и аукцијске куће 
од њих се тражи да додају напомену у том смислу кад год је објект описан 
у аукцијском каталогу или листи продаје. У ставу 51. препоручује се 
да се уз предмет треба чувати одговарајућа документација. У било ком 



У случају, порекло обично повећава вредност таквог објекта. 
46. У циљу очувања интегритета налазишта могуће је даље 
археолошког истраживања и одвраћања од прекршитеља, неће бити 
неопходно да мртвозорник или друге власти јавно извештавају тачно 
локацију налаза, било током истраге или на неки други начин. Као генерал 
смјерница, цивилна жупа или друго, четвероцифрена национална мрежна референца (једна 
квадратни километар) биће довољан у већини случајева, мада нарочито 
осетљиви случајеви могу бити општији опис локације 
прикладан. При томе ће се такође узети у обзир мишљења власника земљишта 
материја. Међутим, проналазач треба да пријави тачан налаз свог проналаска 
до мртвозорника (кад год је то могуће, еквивалент најмање шестоместној цифри 
национална мрежна референца) и ако се то не учини могу се узети у обзир 
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приликом одређивања награде на коју проналазач може бити подобан (види 
став 79 (ив)). Ове информације ће третирати као поверљиве од стране 
мртвозорника, од оних институција од којих је мртвозорник затражио савет 
и према Запису о налазиштима и споменицима. 
(иии) Савети за бригу о налазима 
47. Неки материјали, када се уклоне са земље, могу се идентификовати без 
чишћење; примери су чисто злато или сребрно-златне легуре. Ако предмет има 
променио изглед као резултат укопавања у земљу 
можда ће и даље бити могуће идентификовати материјал визуелним прегледом или 
у поређењу са другим сличним објектима. Даљње информације о томе 
идентифицирати измијењене материјале без чишћења дат је у одјељку 2 Додатка 
4. Тла и корозијски бетони око предмета могу садржати важност 
доказ о томе како је предмет израђен или коришћен и о 
околина у тренутку таложења. Корозија и бетонирање тла 
треба га ометати и професионалне савете искусног 
треба тражити археолошког конзерватора. Неодговарајућа канта за чишћење 
смањују вредност (и археолошке и комерцијалне) грађе. Где 
чишћење се дешава, проналазач ништа не повећава на повећање 
комерцијална вредност која се одражава на награду и може рискирати смањење 
награду захваљујући чишћењу (види одломак 79 (виии)). Даље 
информације о бризи о налазима и извори савета су дати у 
Додатак 4. Види такође став 56. 
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Ф. Моћ државног секретара да 
Одрицање објеката 
48. Према члану 6 Закона, државни секретар има овласт да одустане 
предмети који су предати као потенцијално благо. Од кад је 
претпостављао да музеји неће желети да набаве све предмете који 
ће се квалификовати као благо, ова одредба значи да то обично неће бити 
неопходно да се истрага о благу одржи у таквим случајевима. За објекте пронађене у 
франшизе о благу види став 22. 
49. Иако ће државни секретар моћи да користи ову моћ у било којој фази 
једном када је налаз мртвог блага пријављен мртвозорнику 
нормалан поступак ће бити следећи. Сва налази потенцијалног блага морају 
бити пријављен мртвозорнику. Мртвозорник ће тада тражити савет или од 
релевантни локални извор (проналазак службеника за везу, локалног музеја, локалног 
службеника за археологију или археолошке јединице) или од националног 
музеј, у складу са аранжманима који су договорени 
сваки окружни округ (види одломке 41.-44.). Налазник за везу, 



локални музеј или археолошки службеник и национални музеј требало би 
слажу се да ли да саветују државног секретара да тај објекат треба да буде 
одбијено; у неким ће случајевима можда бити потребно да се предмет преда 
националном музеју на даље проучавање и то се примећује у тачки 54 
да национални музеј такође може обезбедити специјалну заштиту или 
металуршка анализа. Налази службеник за везу, локални музеј или 
археолошки службеник и национални музеј ће се такође консултовати са свим другим 
музеји регистровани у Ресурсу: Савет за музеје, архиве и 
Библиотеке за које верују да могу имати потенцијални интерес да их набаве 
наћи (види такође став 63). Ако, као резултат овог процеса консултација, не 
музеј жели да набави предмет (е), а национални музеј ће 
саветовати државном секретару да би Круна требала да буде заинтересована за ово откриће 
одбијено. Ако државни секретар прихвати овај савет и одбаци то 
објекат (е), Британски музеј ће обавестити локални музеј, мртвозорника 
и проналазача. Мртвозорник неће тада морати да настави са истрагом 
и предузеће кораке из става 50. Ако информације о 
налаз још није прослеђен одговарајућем службенику за везу 
и Ситес анд Монумент Рецорд (видети списак у Додатку 2), тада ће то бити 
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учињено у овој фази (види одломак 42). Само потпуни налаз (на пример, а 
комплетно складиште новца) може се одбацити на овај начин; ако музеј жели 
ако стекнете било који предмет из налаза, тада це бити потребан цео налаз 
разматра се на истрази блага. 
50. Било који одбијени предмети на овај начин третирају се као да никада нису имали 
је благо и мртвозорник ће га вратити. Мртвозорник ће дати 
обавештење окупатора и власника земљишта (ако је другачије) да намерава 
да их врати проналазачу најкасније 28 дана од његовог датума 
обавештења уколико није примио приговор ни од једног од њих. Ако не 
приговор примљен, мртвозорник ће обавестити национални музеј и 
писмено овластити центар за извештавање да би отпустио налаз; извештавање 
Центар ће потом вратити налаз и писмено обавестити мртвозорника 
налаз је објављен. Ако мртвозорник прими приговор, налаз ће бити 
коју задржава мртвозорник или тело које му је поверио, 
до решавања спора између страна. Мртвозорник 
немају моћ да донесу правну одлуку о именовању између 
окупатора, власника земљишта и проналазача и ово ће питање, ако 
Потребно је да се реше на судовима. 
51. Препоручује се евиденција о налазима мртвозорника и 
Документација која се односи на збрињавање предмета треба да се чува у њему. 
Особа којој су предмети враћени на овај начин ће, у име 
непостојање директног правног захтева, слободно их располагајте како жели. 
Међутим, за све такве објекте биће потребна лиценца за извоз од 
Одељење за културу, медије и спорт ако их треба извозити у иностранство. 
Пријавни обрасци за извозне дозволе могу се добити од Културе 
Имовинска јединица Одељења за културу, медије и спорт (020 7211 
6000). 
52. Поступак наведен у параграфима 49-51 такође се може следити у документу 
случајеве предмета попут оних из археолошких ископавања (где нема 
награда се исплаћује проналазачу) под условом да се то уради у складу 
уз претходно постојећи споразум између дотичних страна и достављен 
да је државни секретар задовољан договорима за њих 
одлагање. Такви налази се такође морају нормално пријавити мртвозорнику 
Начин и мртвозорник треба да буду обавештени о исходу. (Такође видети 
став 81.) 
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Г. Поступак када је пријављен налаз 
мртвозорнику; Треасуре Инкуестс 
53. Детаљне смернице о поступку који морају поштовати мртвозорници у благу 
упити су изложени у округлу службу. Овај одељак Кодекса је 
имао за циљ да сумира главне тачке у мери у којој се тичу оних који 
вероватно ће се интересовати за истрага блага (проналазачи, окупатори, 
власници земљишта, музеји итд.). 
54. Мртвозорник ће спровести истрагу о сваком налазу који му је пријављен 
и да има разумне разлоге да верује да је благо, осим 
где је државни тајник оповргнуо тај налаз. На другом 
С друге стране, очекује се да сви они налази које ниједан музеј не жели да набави 
већ ће бити одбијено у складу са поступком предвиђеним у 
став 49, тако да ће бити ефективно потребно само испитивање 
она открића која музеј жели да набави. Извештај о налазу биће 
припремљени за мртвозорнике од стране националних и локалних археолога у 
повезаност, према потреби (види одломак 44). 7 мртвозорник је обавезан 
акт о обавештавању националног музеја ако намерава да спроведе истрагу. Ин 
Поред тога, национални музеј ће моћи да обезбеди специјалисте 
конзерваторске и аналитичке објекте. Тамо где је потребно, мртвозорник ће 
договорити да се предмет испоручи националном музеју. 
Међутим, мртвозорник може затражити од националног музеја да уговори 
у погледу испоруке крхких предмета. 
55. Орган који пружа савете мртвозорнику у складу са 
тачка 54 ће мртвозорнику доставити писмени извештај са кратким детаљима 
објеката заједно са проценом да ли спадају у 
дефиницију блага и ако јесте, на основу чега. Музеји би требало 
потпуни извештаји према првобитном извештају мртвозорника, биће 
пазите да се већ придржавате било ког бројачког или другог система идентификације 
Издвојено. Они би требало да извештавају у року од три месеца или у року од 
време које ће омогућити да се испуне циљна времена утврђена у ставу 87. 
Међутим, у изузетним случајевима, на примјер, велика остава кованица, то може бити 
7 У случају налаза из Велса, мртвозорник ће обично тражити извештај од Националних музеја и галерија 

оф Валес 
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неопходно да се прекорачи овај период. Локални извјештајни центри морају увијек бити први 
консултују национални музеј ако предложе да се извештај достави 
иследник. Извештај неће садржавати процену објеката. Овај извештај 
обично ће бити на располагању проналазачу и власнику земљишта / окупатору 
од стране регистрара блага или Националних музеја и галерија од Велса. 
56. У случају предмета који нису кованице, можда ће бити потребно набавити а 
научна анализа, кад год је то могуће, без узорковања, једног или више 
предмети из налаза како би се утврдило да ли спадају у 
дефиниција блага по Закону. То обично неће бити потребно 
добити анализу садржаја метала у кованицама. У неким случајевима може и то 
потребно је очистити предмете тако да се могу идентификовати (види 
Додатак 4, одељак 6). Тело које даје извештај прво би требало да га добије 
дозволу мртвозорника да настави са било којим потенцијално инвазивним 
поступак који пресуди може довести до оштећења предмета. 
57. мртвозорник је дужан да обавести проналазача, окупатора и особу 
власник земље на којој је пронађено место и датум када је 
намерава да одржи истрагу. Такође се тражи да обавести локалне органе 
музеј и прималац франшизе (ако их има и ако су познати). Трагач, окупатор и 
власнику земљишта биће дата прилика да испита сведоке у 
истрага и према нахођењу мртвозорника може бити заступљена на 



истрага. Будући да мртвозорник можда није увек једноставан 
открити идентитет власника земљишта, Закон захтева од мртвозорника да пита 
проналазач или окупатор који је власник земље и мртвозорник ће тада 
предузмите разумне кораке да бисте га осигурали. 
58. Истрага ће се одржати без пороте осим ако мртвозорник, по свом нахођењу, 
одлучи другачије. У неким случајевима Круна и / или национални музеј 
и / или локални музеј или локални археолошки службеник (како је идентификовано у 
тачка 54) или утврди да би службеник за везу могао бити представљен у 
истрага. Међутим, мртвозорник, по нахођењу свих страна 
назначено да не желе да присуствују, истрага може да настави са коришћењем 
само писани докази који могу укључивати изјаве заклетих. 
препорука из става 46. о пожељности вођења проналазака 
односе се на поверљиво место. Ни тачна локација налаза нити 
детаље (нпр. адресе и бројеве телефона) проналазача, окупатора или 
власника земљишта, треба објавити на истрази. 
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59. Ако се након истраге утврди да неко благо није благо, тада ће 
ће га мртвозорник вратити на принципима из става 
50 о повратку предмета који су одбијени. 
препорука из става 51. са којом се води релевантна документација 
објекта и услова извоза таквих објеката такође 
применити. Британски музеј ће мртвозорника обавестити о томе 
одлука коју је донео државни секретар у вези са предметима са 
што се њега тиче. 
60. Ако је неко пронађено благо, мртвозорник ће о томе обавестити националну и локалну 
музеј (или центар за извештавање, ако је различит), проналазач, власник земљишта, окупатор 
и давалац франшизе (ако их има и ако је познат). Ако се мртвозорнику саветује да: а 
музеј ће можда желети да од њега добије или целокупни налаз или неки предмет, 
мртвозорник ће организовати да се на тај начин предмет достави националном музеју 
Одбор за процену блага може да процени. (Међутим 
мртвозорник може затражити од националног музеја да уреди аранжмане у вези са 
достава крхких предмета. мртвозорник треба да води евиденцију о благу 
упити у стандардном формату. 
61. Одлука о истрази подлеже надлежности судова 
путем судске ревизије. У одређеним околностима, мртвозорници могу да постану упити 
такође ће бити размотрен у члану 13 Закона о мртвозорницима из 1988. године. 
62. мртвозорник или тело за чије је чување налаз био пријављен као благо 
који ће му бити повјерени предузеће разумне кораке да осигура своје сигурно чување и, у 
у случају да се неки предмет изгуби или оштети, изузев непажње 
дотична страна, државни секретар може извршити ек гратиа плаћање 
лицу или особама којима би била исплаћена награда 
смернице садржане у параграфима 71-85 овог кодекса, подлежу а 
доња граница од 100 £ 
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Х. Набава блага 
63. Тренутна пракса је да се предмети који су проглашени благом нуде у 
прва инстанца државног секретара националног музеја и 
да ако национални музеј не жели да набави предмете које нуди 
њих у друге музеје. Следеће процедуре и принципи биће 
а потом национални музеј у проналажењу блага: 
(1) Лондонски музеј ће имати прво право да набави било који налаз 
благо направљено у оквиру франшизе у којој ужива Корпорација 



Лондон. Музеји и уметничка галерија Бристол уживаће у сличном праву 
поштовање било којег пронађеног блага у оквиру било које франшизе која може 
биће одржан у граду Бристолу. 
(2) Налази од националног значаја требају бити нетакнути и у правилу ће бити 
биће набављен од стране националног музеја. У Енглеској се очекује да 
само мали део проналаска блага обично се класификује као 
од националног значаја. Национални музеј ће се консултовати са 
локални регистровани музеј 8 над таквим налазима. У случају да се пронађе налаз 
локални или локални интерес не могу стећи локални регистровани 
музеј или други регистровани музеј, национални музеј може 
онда размислите о томе да га стекнете. 
(3) У случају других налаза који нису од националног значаја могу и они 
бити добри и академски и археолошки разлози за задржавање 
нетакнути. Ако локални регистровани музеј жели да купи такав 
ако буде нетакнут, тада ће имати прилику да то учини; ако локални 
музеј не жели да пронађе нетакнут проналазак који би му могао бити понуђен 
још један регистровани музеј у Уједињеном Краљевству са релевантним 
интересовање за предмете садржане у налазу. Приликом разматрања 
који локални регистровани музеј ће бити понуђен, биће рачун 
узети сакупне површине и политике прикупљања свих заинтересованих 
локални музеји. Нада се да ће надлежне власти све решити 
отворена питања у вези са политиком прикупљања музеја и 
подручја у Енглеској и Велсу. Документација у вези са налазом 
биће копирани у музеј који га набавља. 
8 Овај музеј ће већ бити идентификован у складу са поступком описаним у параграфима 41-44 и 49. 
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(4) Ако ниједан музеј не жели да пронађе нетакнут, тада један или више њих 
музеји наведени у (2) горе, можда желе да одаберу неке од 
предмети из налаза за њихове збирке обострано. Они 
предмете које музеји не траже, вратио ће их музеј 
мртвозорник према принципима наведеним у ставу 50. Тхе 
документација која се односи на целокупни налаз биће копирана у сваки 
музеј који проналази предмете из налаза. 
(5) Постоји претпоставка да су предмети блага пронађени током 
током археолошких ископавања или истраживања биће задржани 
са остатком археолошког архива. Археолози су снажно 
препоручује се за осигурање кустоске одредбе и идентификовање спремишта 
за проналазак локације пре него што започне ископавање или истрага. 
(6) Налаз из посвећене земље који би био квалификован као благо 
трове према уобичајеном закону о ризници блага, и који стога 
ако спада ван опсега налога описаног у ставу 18, биће 
нуди се локалном црквеном музеју (ако постоји) ако је национални 
музеј не жели да га набави. 
(7) Ако проналазачи и било ко други заинтересован за проналазак желе да се одрекну 
њихово право на награду под условом да налаз буде депонован у а 
посебно регистрованог музеја, њихове жеље ће бити узете у обзир. 
(8) Упућивања на „регистроване“ музеје горе су на музеје са 
регистрација из Ресурса: Савет за музеје, архиве и 
Библиотеке. 
(9) претходник Одељења за културу, медије и спорт 
Преглед музејске политике одељења Националне баштине, 
Треасурес ин Труст , заснован је на претпоставци да је „музеј музеј“ 
Збирке ће се одржавати у име јавности као неотуђиве 
културна добра '(3.2) и ово се односи на стицање блага. Било који 
Музеј који набави благо сме да га располага само у складу са тим 
са упутама за регистрацију ресурса: Савет за музеје, 
Архиви и библиотеке (став 4.2.5), и у складу са било којим 



услове за одлагање наметнута од стране било ког органа за доделу грантова који 
су можда помогли у набавци предмета. 
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(10) Очекује се да ће музеји који набављају благо наћи 
генерално желе да их поставе на изложбу. Међутим, где се налази 
благо није на проналазачима изложбе и ниједном другом заинтересованом 
чланови јавности ће им приступити на захтев, у 
у складу са смерницама за регистрацију ресурса. Где благо има 
стечено уз спољну финансијску помоћ, то би требало бити 
признати на одговарајући начин, уз сагласност заинтересованих, за 
примјер у музејском означавању и публикацијама. 
64. Где музеј треба да тражи спољно финансирање за све или део њих 
износ потребан за стицање блага, можда се жели применити на чл 
Фонд, Фонд за наследну баштину, Национални меморијални фонд за наследство или, у 
у случају локалних музеја, фонду за куповину грантова Вицториа и Алберт 
(види Додатак 2 за детаље о органима који дају донације). 
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И. Вредновање блага 
65. Влада снажно потврђује принцип који стоји иза успостављања 
Одбора за ревизију Треасуре Трове, који је основан 1977 
да обезбеди независан преглед процена проналазака блага. 
Одбор је преименован у Одбор за процену блага 1997 
како би се тачније одразила његова улога. Његов задатак је 
препоручити државном секретару процене вредности за доведене предмете 
пред њим који одговарају што је могуће ближе, узимајући у обзир све 
релевантни фактори, на оно што се може платити за објекте при продаји на отвореном 
тржиште између вољног продавца и вољног купца; и да дају савете 
државном секретару у случајевима када могу постојати разлози за не 
награда која се исплаћује проналазачу, или смањена награда која се исплаћује или где 
постоји спор око расподјеле награде између 
проналазача и станара / власника земље или између станара и а 
особа која има виши интерес (види ставове 69 и 76). 
Комисија ће повремено издавати упутства о вредновању налаза, 
а проналазачи и проценитељи би то требали водити рачуна. 
66. Међутим, влада признаје да је важно не само то 
процене које је Комитет договорио треба да буду фер, али такве треба да буду 
виђено да је фер. Стога, како би се осигурало најшире могуће поверење 
у вредновању блага, извештава Комисија из извештаја 
независни стручњаци извучени из трговине о свим налазима који долазе пред њу; 
извештаји које су доставили национални музеји не садрже процене 
али једноставно садрже опис објеката. У већини случајева благо 
процене ће бити јасне и биће довољне за 
Одбор ће наручити јединствену процену засновану на својој одлуци 
процену и сопствену стручност. Али Комитет има дискреционо право да 
наручује више од једне процене тамо где процени да је то пожељно, за 
на пример, у случајевима посебно велике вредности и ретких предмета и у свим случајевима 
ослањаће се на сопствену експертизу у њиховој процени и постизању резултата 
препоручена вредност процене вредности. Било каква испитивања у вези с тим вредновањима 
треба да се усмери на секретара Одбора. Објеката неће бити 
вреднује се пре испитивања, нити ће Комитет усвојити минималну процену 
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праг. Вредновање ће бити као у тренутку проналаска предмета и 
у стању у којем је пронађена (видети такође став 47). То је 
очекује се да ће Комитет бити свестан потенцијалне вредности 
објекта у конзервираном стању, након одузимања општег чишћења и 
трошкови заштите. Вредност се не може ретроспективно изменити у светлу 
накнадног налаза. Вредновање новооткривених објеката из 
претходно испитани налаз може узети у обзир то претходно откриће. 
67. Сви заинтересовани (проналазачи, окупатори и власници земљишта, и било који музеј 
која намерава да из налаза набави предмете) пружа се могућност да 
давати релевантне коментаре на ове процене и извештаје 
национални музеји пре него што одбор донесе одлуку; додатно, 
проналазачи, окупатори, власници земљишта и музеји имају право да их поднесу 
властити доказ Комитету. Такви докази могу бити у облику 
процене које су ове странке наручиле. Комитет задржава 
право да усвоји заштитне мере како би се осигурала поузданост процене страна 
доказ; на пример, већа тежина ће се доделити томе од процењивача 
ко припада релевантном признатом трговинском удружењу са сопственим 
професионални код. Предмети се обично вреднују у првом одбору 
састанак који ће се одржати након извршене процене од стране комисије 
је примљен. Међутим, ако је странкама потребно више времена, максимално 28 
могу им се допустити да поднесу своје доказе пре сведока 
Одбор се састаје да одлучи о његовој препоруци. Проналазачи су 
препоручује се чување фотографског записа објекта како би се помогло у било којем 
независно вредновање које могу да наруче. 
68. Важно је имати на уму да проналазач који не пријави налаз 
благо супротно члану 8 Закона и продаје га трговцу 
не само да је починио прекршај, већ ће вероватно добити много нижу цену 
за то него да је то пријавила на одговарајући начин. Пријављивање налаза 
благо у складу са захтјевима Закона је најбоље 
гаранција примања поштене награде. 
69. Поред тога, државни секретар може затражити процену блага 
Одбор за испитивање околности тамо где могу бити 
разлози за умањење награде под условима из става 84 
и 85 и да дају препоруку. 
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70. Ако је заинтересована страна (како је дефинисано у ставу 67.) незадовољна 
препорука Комитета, та странка има право да даје 
представљања државном секретару пре доношења одлуке. 
Државни секретар ће обично дозволити 28 дана након проналазача, окупатора, 
Власник земљишта или музеј је обавештен о раду Комитета 
препорука да се дозволи било какво представљање пре него што се направи 
наредба. Одлука државног секретара подлеже надлежности 
судова путем судске ревизије. Свака тврдња о лошем управљању може 
истражит ће парламентарни комесар за администрацију. 
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Ј. Ревардс 
И. Циљеви 
71. Проналазачи се подсећају да могу у првом реду размотрити претходно 
новчане награде како би се омогућило прихватљивим јавним колекцијама да набаве благо без 



плаћање. Уз сагласност проналазача, потпуно и одговарајуће признавање таквих 
увек треба радити. Признаје се, међутим, да су многи 
проналазачи ће тражити награде за своје налазе. Најважнији циљ у 
исплата ек гратиа награде за проналазак блага је охрабривање 
извјештавање о налазима и осигурати да постоје адекватни подстицаји за 
проналазаче, а истовремено обесхрабрује погрешно понашање. Британски 
Музеј ће у име државног секретара платити награду 
лице или особе које на то имају право према одредбама ових 
Смернице. Британски музеј ће такву уплату извршити тек након што уплати 
добио је еквивалентну суму новца од музеја или музеја који 
желе да набаве предмете. У сваком случају где је и сам Британски музеј 
набавком предмета платиће Одељење за културу, медије и спорт 
награду након што је примио плаћање од музеја који их је преузео. 
ИИИ. Смернице за исплату награде тамо где тражилац 
тражи артефакте 
72. Они који испуњавају услове за добијање награде су проналазач (и), власник земљишта и / или 
окупатор. Ако проналазач има ваљано одобрење од окупатора или 
да се власник земље налази на земљи где је пронашао свој задатак да би га потражио 
и уклоните артефакте, он ће добити свој пуни део награде. Терет 
доказа да ли он има дозволу почива на трагачу. То је 
уобичајена пракса да се награде поделе подједнако између проналазача и 
посједник земљишта на основу 50:50, осим ако није постојао други облик договора 
постигнут између њих (види одставек 73), или се награда укида. 
73. Ако се утврди да је дозволи за улазак на земљу подлегао 
проналазач и окупатор и / или власник земљишта који пристају да поделе награду, 
Државни секретар ће бити спреман да награду подели референцом 
на споразум. Ако постоји спор око услова таквог уговора 
споразумом, државни секретар ће одредити шта је прикладно, поступајући 
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по савету Одбора за процену блага. Где дозволу за 
ући у земљу да би се трагало за благом утврђен је терет 
доказивања да је подложно споразуму о дељењу прихода од 
награда ће бити са окупатором или власником земље (где је различито). 
74. Могуће су ситуације у којима је за сада окупатор због 
обим и природа његовог интереса за земљу нису имали својство 
да дају дозволу, а то нису смели: на пример, пољопривредни 
закупцу се може забранити да одобри претрагу блага под 
услове његовог закупа. Не сматра се погодним ублажити проналазаче 
награда осим ако се државном секретару не покаже да проналазач зна, 
или је могао разумно утврдити да је особа која је дала сагласност 
да уђе у земљу није имао овлаштења да то учини. Где је секретар 
Држава смањује награду проналазача, а равнотежа напуштене награде ће бити 
бити плаћен особи која би имала право да дозволи 
унесите земљу у потрагу за благом (обично газдарица). 
75. Слиједом овога, могу се догодити и прилике за које је окупатор 
у овом тренутку, због обима и природе његовог интересовања за земљу, 
била би одговорна особи која има супериорни интерес за земљу за 
приход од продаје било којег предмета пронађеног на земљишту и секретара 
Држава намерава да то учини ефектом у остваривању награде. Ако постоји 
спор око тога како треба да се подели награда између окупатора 
земљиште и особа која има надређени интерес (обично власник), 
државни секретар ће одредити шта је прикладно, делујући на 
савет Одбора за процену блага. 
76. Кад год постоји спор око тога да ли награду треба укинути или као 
на то како би требало да буде распоређен, државни секретар ће имати у виду 
било које изјаве странака које могу да дају и од њих могу затражити савет 



Одбор за процену блага. 
77. Ако постоји више проналазача, тај преостали део награде коме припада 
они имају право (након одузимања дела због власника земљишта) 
ће им се обично исплаћивати у једнаким пропорцијама, осим тамо где постоје 
слагање супротно. 
78. Ако проналазач не уклони целокупан налаз са земље, већ извештава 
то, пружајући тако прилику за археолошка ископавања или 
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Истражујући остатак налаза, оригинални проналазач ће обично 
бити подобан за награду за цео налаз, а не само онај део који је он 
себе је скинуо са земље, иако ће државни секретар 
треба да испита појединачне околности сваког случаја. 
79. Проналазачи могу очекивати да уопште неће добити награде или одустати од награде испод 
следеће околности: 
(и) када је проналазач починио кривично дело према члану 8 Закона 
тако што није пријавила благо у року од 14 дана од проналаска или 
у року од 14 дана од веровања или за разумне разлоге за то 
верујући да је проналазак благо, без оправданог изговора; 
(ии) када је проналазач починио кривично дело из члана 42. овог закона 
1979. Закон о древним споменицима и археолошким областима (недозвољено 
употреба детектора метала на заштићеном месту) (види одломак 31); 
(иии) где постоје докази о незаконитим активностима у вези са налазом да ли 
или није покренут кривични поступак; 
(ив) где су све релевантне околности у вези са налазом, укључујући: 
место проналаска, нису пријављени; 
(в) када проналазач није успео да депонује проналазак одмах, према упутама 
мртвозорник и / или тамо где постоје докази које има само део налаза 
су предати; 
(ви) где постоје оправдани разлози за веровање да је неко пронашао 
направљено негде другде него на наводном месту; 
(вии) где постоје оправдани разлози за веровање да је проналазач 
рушење; 9 
(виии) где је значајна штета начињена намерно или непромишљено 
било стварном објекту, било околном споменику или споменику 
археолошка налазишта која чине контекст који може објаснити 
околности у којима је предмет сахрањен или скривен, 
када је предмет уклоњен са места на коме је пронађен; 
(ик) где постоје и други фактори за које државни секретар мисли 
прикладно узети у обзир у појединачним случајевима. 
9 Што се тиче налаза на обали (то је земља између средње високе и средње ниске воде), 

Цровн Естате потврђује да ће се проналазач на обали Цровн Естате-а обично третирати као да је на копну 
дозволу, то није пролазак, али ово подразумевано одобрење не укључује дозволу за претрагу. (Само преко 
половина обале на обали Енглеске, Велса и Северне Ирске је земља круне.) 
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Како ће одлучивати државни секретар одлучује о државном секретару 
много је награда за проналазача да се смањи у таквим околностима или 
да ли се проналазачу уопште неће исплатити награда 
80. У таквим околностима, окупатор или власник земљишта ће имати право на 
цео део награде у сразмери са секретаром од 
Држава може одредити, у складу са принципима утврђеним у ставу 74, 
под условом да не постоје докази да су били страна неправде 
понашање налазача. Музеј који добија налаз ће 
само треба да плати онај део награде који се заправо исплаћује. 
81. Награде се неће исплатити ако налаз пронађе археолог или 
свако ко је учествовао у археолошком ископавању или истрази. У случајевима 



од несигурности препоручује се да археолози захтијевају било какве појединце 
за кога су одговорни, или коме су дали, или за кога 
они су тражили, дозволу за претрес, да би потписали изјаву којом се одричу 
право на награду. Ако постоји сумња да ли је проналазач био 
археолог (или особа која се бави археолошким ископавањем или 
истрага) Одбор за процену блага одлучује. Ово неће 
утицати на било какав интерес који окупатор или власник земљишта може да има 
награда. Проценат било које награде која се исплаћује подобном власнику земљишта (или 
окупатора) је 50 процената. (Види такође став 52.) 
ИИИ. Смернице за исплату награде тамо где тражилац 
није тражио артефакте 
82. Тамо где проналазач, који није тражио артефакте, пружа прилику 
пронађи и где он очито има дозволу да буде тамо где је пронашао и 
где је пријавила своје откриће према закону, награда ће бити 
подељен у свим пропорцијама, државни секретар сматра прикладним, узимајући 
рачунајући околности сваког случаја. У већини случајева трагач или 
проналазачи могу очекивати да ће добити половину награде; онај део награде за 
који окупатор и власник земљишта могу бити подобни биће подељени 
између њих према принципима утврђеним у параграфу 74 (види 
такође став 81). 
83. Тамо где проналазач није тражио артефакте и постоје 
разумни разлози за веровање да проналазач није имао дозволу да 
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где је он пронашао, можда ће бити прикладно да награда буде 
подељен између проналазача, окупатора и власника земљишта, секретара 
државе да може користити дискреционо право према појединцу 
околности случаја. 
ИВ. Износ одбитка 
84. Одлуке о висини награде у појединачним случајевима ће се доносити у 
с обзиром на посебне околности сваког случаја и при доношењу одлуке 
државни секретар ће се руководити препорукама 
Одбор за процену блага. У давању својих препорука, 
Одбор ће настојати да нађе равнотежу између циља награде 
подстичу брзо и правилно извештавање о налазима и потребу за тим 
награде саме по себи не дају подстицај за илегално или непримерено 
понашање. Комитет такође узима у обзир археолошке и 
историјски значај утицаја на незаконито или непримерено понашање 
у специфичним околностима одређеног случаја. У таквим случајевима 
заинтересоване стране ће имати прилику да поднесу доказе 
Одбор. Државни секретар ће обавестити стране о томе 
одлуку, наводећи разлоге који су можда потребни. 
85. Одлука државног секретара подлеже надлежности те државе 
судови путем судске ревизије. Свака тврдња о лошем управљању може бити 
под истрагом парламентарног комесара за администрацију. 
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К. Годишњи извештај 
86. Закон захтева да државни секретар сваке године подноси извештај Парламенту 
деловање Закона. Овај извештај садржи списак свих случајева блага 
и такви случајеви које је одбацио државни секретар. То 
могу такође да садрже даље информације о археолошком контексту 
благо, придружени не-благо предмети и сам процес блага. Све 
појединци и органи који дају донације који су помогли музејима да их набаве 



благо, укључујући проналазаче који су се одрекли награде и који их немају 
приговор на јавно признање биће уважен у извештају. 
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Л. Брзина рјешавања случајева 
87. Влада сматра да је веома важно да се случајеви блага 
а потенцијалним благом требају се бавити сва заинтересована тијела 
(музеји, археолози, проналазе службенике за везу и полицију којима 
могу се пријавити такви предмети, мртвозорници, национални музеји, 
Одељење за културу, медије и спорт, процену блага 
Комитета) што је брже могуће и захтева од ових тела да учине све 
да могу да обезбеде ово; у правилу би циљ требало да буде следећи 
период између налаза који је примио мртвозорник или 
организација којој је упутио да се налаз достави и 
исплата ек гратиа награде не сме бити дужа од дванаест месеци 
(под условом да се не праве изазови процењивању), иако то може бити 
неопходно је прекорачити овај период у изузетним случајевима, као што су велика складишта 
кованице или налази који представљају посебне потешкоће. Регистар блага (или, 
за налазе у Велсу, писат ће Национални музеји и галерије у Валесу) 
трагаче када проналазак први пут дође у национални музеј (или други релевантни предмет) 
музеј према договору) и копирати на проналазач извештај музеја 
иследник. Мртвозорник ће обавестити национални музеј, проналазача и ствари 
власник земљишта / станар на дан истраге. Британски музеј (или унутра 
случајеви у којима Британски музеј жели да набави налаз, Одељење 
за културу, медије и спорт) задржаће проналазаче и остале заинтересоване стране 
у потпуности обавештени о напретку својих случајева након што је проглашен налаз 
да буде благо и музеј жели да га стекне. Циљано време између 
процену налаза сагласне су од свих заинтересованих страна и 
исплата награде треба да буде три месеца, или у случају четири месеца 
где музеји морају да траже грант од других тела, под условом да бр 
заинтересована страна (како је дефинисано у ставу 67) представља своје представништво 
Државни секретар у вези са Одбором за процену блага 
препорука. У случајевима када се налази одбацују пре истраге 
одржано у складу с поступком утврђеним у ставовима 48-51, 
циљно време треба да буде шест месеци између пријема налаза од стране 
мртвозорник или организација којој је упутио да налаз треба бити 
достављен и мртвозорник обавештавајући о својој намери да врати предмет (е). 
88. Циљна времена ће се поново испитати у контексту било ког даљњег прегледа 
овај кодекс поступања (види одломак 89). 
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М. Кодекси праксе 
89. Законом се од државног секретара тражи да се овај Кодекс ревидира. А 
ревизија је извршена у периоду 2000-2001, након што је Закон био на снази 
током три године и преглед је препоручио прилагођавање дефиниције 
благо, у складу са овлашћењима из одељка 2 и низом ревизија 
Кодекса: испитивао је, између осталог, циљна времена за 
рјешавање предмета, аранжмани за прикупљање налаза утврђени у 
ставак 63. и вредновање блага. Та тела која су била 
консултовани о Кодексу првобитно су добили прилику да учествују 
у рецензији. Све промене договорене од стране државног секретара су 
укључено у ово ревидирано (2002) издање Кодекса. Даљњи прегледи могу 
наступити, по нахођењу државног секретара, пет година након 
објављивање ревидираног Кодекса понашања. 
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Додатак 1: Закон о благу из 1996 
УРЕДБЕ ОДЈЕЛА 
Значење 'благо' 
Одељак 1. Значење блага. 
Одељак 2. Моћ за промену значења. 
Одељак 3. Допунски. 
Власништво над благом 
Одељак 4. Власништво над благом које је пронађено. 
Одељак 5. Значење 'даваоца франшизе'. 
Одељак 6. Доношење блага у круну. 
Надлежност мртвозорника 
Одељак 7. Надлежност мртвозорника. 
Одељак 8. Обавеза проналазача да обавести мртвозорника. 
Одељак 9. Поступак за подношење захтева. 
Награде, кодекси праксе и извештаји 
Одељак 10. Награде. 
Одељак 11. Кодекси праксе. 
Одељак 12. Извештај о раду Закона. 
Остало 
Одељак 13. Примена закона на Северну Ирску. 
Одељак 14. Последичне измене. 
Одељак 15. Кратки назив, почетак и обим. 
ЕЛИЗАБЕТ ИИ Ц. 24 
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Закон о благу из 1996 
1996. ПОГЛАВЉЕ 24 
Закон којим се укида ризница и доноси нове одредбе у вези са 
благо. [4. јула 1996.] 
Било да га доноси краљино најуспешније величанство, саветима и 
пристанак Господина духовног и временског и заједништва у овој садашњости 
Парламент је окупљен, а по овлашћењима исти као што следи: 
Значење блага 
1. - (1) благо је: 
(а) било који предмет стар најмање 300 година када је откривен: 
(и) није новчић, али има метални садржај од најмање 10 пер 
тежински проценат је племенити метал; 
(ии) ако је пронађена, једна је од најмање две кованице у истом налогу 
имају најмање 300 година у то време и то имају 
проценат племенитих метала; или 
(иии) ако се нађе, једна је од најмање десет кованица у истом налазу 
у то време имају најмање 300 година; 
(б) сваки предмет стар најмање 200 година када је пронађен 
класа означена у одељку 2 (1); 
(ц) било који предмет који би био ризница да је претходно пронађен 
почетак одељка 4; 
(д) сваки предмет који је, када је пронађен, део истог налаза као: 
(и) објект из става (а), (б) или (ц) који се налази исто 
време или раније; или 
(ии) раније пронађени предмет који би био у ставу (а) или 
(б) ако је истовремено пронађено. 
(2) Благо не обухвата предмете који су: 



(а) необрађени природни објекти или 
(б) минерали извучени из природног лежишта или који припадају а 
класе означене у одељку 2 (2). 
2. - (1) Државни секретар може, по налогу члана, наредбом 
1 (1) (б), означава било коју класу предмета за коју се сматра 
изванредан историјски, археолошки или културни значај. 
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(2) Државни секретар може, по налогу члана 1 (2), наредбом, 
одредити било коју класу објекта која би (осим поредјења) била 
благо. 
(3) Налог према овом одељку доноси се статутом. 
(4) У овом одељку се не сме дати налог осим ако је нацрт налога 
постављен је пред Парламентом и усвојен резолуцијом сваког од њих 
Кућа. 
3. - (1) Овај одељак допуњује одељак 1. 
(2) „Кованица“ обухвата било који метални жетон који је био или може разумно да буде 
за које се претпоставља да су коришћени или намењени за употребу као или уместо њега 
новац. 
(3) „племенити метал“ значи злато или сребро. 
(4) Када се предмет нађе, он је део истог налаза као и други објект 
ако: 
(а) ако су пронађени заједно, 
(б) да је други предмет пронађен раније на истом месту где су 
остали су заједно, 
(ц) је други предмет пронађен раније на другом месту, али их је имао 
остали су заједно и раздвојили се пре него што су пронађени. 
(5) Ако околности у којима се предмети могу наћи разумно могу бити 
узето да укаже да су неко време били заједно пре него што су били 
пронађено, предмети за које се претпоставља да су остављени заједно, 
осим ако се покаже да није био. 
(6) Предмет који се може разумно сматрати барем одређеним 
претпоставља се да је старосна граница барем та година, осим ако се покаже да није. 
(7) Предмет није благо ако је олупина у смислу дела ИКС 
Закон о трговачком промету из 1995. године. 
Власништво над благом 
4. - (1) Када се благо нађе, оно се одузима, у складу са претходним интересима и правима: 
(а) код даваоца франшизе, ако га има; 
(б) у супротном, у круни. 
(2) Приоритети и права су било која која или која произилазе из било ког 
која: 
(а) су задржани када је благо остављено тамо где је пронађено, или 
(б) ако је благо премештено пре него што је пронађено, задржано је 
кад је остављен тамо где је био пре пресељења. 
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(3) Ако би благо било ризница да је пронађено прије 
почетак овог одељка, ни Круна ни било који давалац франшизе 
има било каквог интереса за њега или право над њим, осим у складу са овим 
Закон. 
(4) Овај одељак се примењује: 
(а) без обзира на природу места на којем је благо пронађено, 
и 
(б) без обзира на околности у којима је остављен (укључујући и биће) 
изгубљен или остављен без намере да се опорави). 



5. - (1) Давалац франшизе за свако благо је особа која: 
(а) непосредно пред почетак одељка 4, или 
(б) осим овог закона као насљедни насљедник били би: 
франшиза круне у праву ризницу за то место 
где је пронађено благо. 
(2) То је њено величанство и франшизе који се налазе у праву ризнице 
Војвода од Корнвола третира се као да је уживао права на 
ризница која је припадала војводству Ланцастер 
и војводство Цорнвалл непосредно пред почетак 
одељак 4 
6. - (1) Доношење блага у круну према овом закону третира се као део 
насљедни приходи круне на који је одељак 1 Грађанског 
Примјењује се Закон о попису из 1952. године (предаја насљедних прихода на 
Благајна). 
(2) Свако такво благо може се пренијети или на неки други начин одложити у 
у складу са упутствима која је дао државни секретар. 
(3) Титула круне на било којем таквом благу може се одузети у било којем тренутку 
од стране државног секретара. 
(4) Ако се одбаци наслов Круне, благо: 
(а) сматра се да није имао круну према овом закону, и 
(б) не доводећи у питање интересе или права других 
доставља се било којој особи у складу са објављеним кодом 
под одељком 11. 
Надлежност мртвозорника 
7. - (1) Надлежност мртвозорника која се помиње у члану 30 
Закон о мртвозорницима из 1988. (благо) може се употребити у вези са било чим 
које је благо за потребе овог закона. 
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(2) Та надлежност се не може искористити у смислу закона који се односи 
ризница у односу на било шта што је пронађено након 
почетак одељка 4. 
(3) Акт из 1988. године и било шта сачувано на основу члана 36 (5) тог закона 
Закон (штеди за постојећи закон и праксу итд.) Има утицај на ово 
одељак. 
(4) Истрага на основу овог одељка треба да се одржи без пороте, 
осим ако мртвозорник не нареди другачије. 
8. - (1) Особа која пронађе предмет за који верује или који има оправданост 
разлози за веровање да благо мора обавестити мртвозорника за 
округ у којем је предмет пронађен пре краја обавештења 
раздобље. 
(2) Отказни рок је четрнаест дана почевши од: 
(а) дан након проналаска; или 
(б) ако касније, оног дана када проналазач прво верује или има разлога за то 
верујем да је предмет благо. 
(3) Свако ко не поштује пододељак (1) крив је за 
прекршај и одговоран по привременом осуђивању: 
(а) казна затвора до три месеца; 
(б) новчана казна која не прелази ниво 5 на стандардној скали; или 
(ц) оба. 
(4) У поступку за кривично дело из овог члана, то је одбрана за 
окривљени је показао да има и наставља да има, а 
оправдан изговор за непријављивање мртвозорника. 
(5) Ако је мртвозорник округа слободан, лице које обавља функцију 
мртвозорник за тај округ је мртвозорник за потребе пододјељка (1). 
9. - (1) У овом одељку „истрага“ значи истрагу која се одржава у складу са чланом 7. 
(2) мртвозорник који предлаже да спроведе истрагу мора да обавести: 
(а) Британски музеј, ако је његов округ у Енглеској; или 



(б) Национални музеј Велса, ако је у Велсу. 
(3) Пре спровођења истраге мртвозорник мора предузети разумне кораке 
обавестити: 
(а) било која особа која му се чини можда је пронашла благо; 
и 
(б) свако лице које је у време проналаска блага заузимало земљу 
за које се чини да му је можда тамо пронађено; 
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(4) За време истраге мртвозорник мора предузети разумне кораке да се обавести 
било која таква особа која није већ обавештена. 
(5) Пре или за време истраге, мртвозорник мора предузети разумне кораке: 
(а) да се од било кога лица обавештеног на основу пододељка (3) или (4) прибави 
имена и адресе заинтересованих лица; и 
(б) да обавести свако заинтересовано лице чије је име и адреса 
добија. 
(6) мртвозорник мора предузети разумне кораке да обавести било коју особу која је обавештена 
према пододјељку (3), (4) или (5) могућност испитивања свједока 
на истрагу. 
(7) У пододељцима (5) и (6), „заинтересована особа“ значи особа која 
изгледа да мртвозорник вероватно има везе са истрагом: 
(а) као проналазач блага или је на неки други начин укључен у проналазак; 
(б) као окупатор у време проналаска блага 
земљу на којој је пронађен, или 
(ц) као да се у то време или од тада интересовао за ту земљу. 
Награде и кодекси праксе 
10. - (1) Овај одељак се примењује ако је благо: 
(а) има круну према члану 4; и 
(б) треба да буде пренесен у музеј. 
(2) Државни секретар мора да утврди да ли ће бити исплаћена награда 
од музеја пре премештања. 
(3) Ако државни секретар утврди да се исплаћује награда, он 
такође мора одредити, на који год начин сматра да је примерено: 
(а) тржишна вредност блага; 
(б) износ награде; 
(ц) коме треба исплатити награду; и 
(д) ако треба да се исплати више особа, колико износи свака 
примити. 
(4) Укупна награда не сме прелазити тржишну вредност блага. 
(5) Награда се може исплатити: 
(а) проналазач или било које друго лице које је укључено у проналазак; 
(б) окупатор земље у тренутку проналаска; 
(ц) свако лице које је у то време имало интерес за земљу или је има 
од тада је било такво интересовање. 
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(6) Плаћање награде није извршно против музеја или музеја 
Државни секретар. 
(7) Одлуку према овом одељку мора да преузме државни секретар 
узети у обзир било шта релевантно у кодексу праксе издатом под 
одељак 11 
(8) Овај одељак се такође примењује у односу на благо које је стекло 
франшизу према члану 4, ако давалац франшизе поднесе захтев 
Државни секретар то би требало. 
11. - (1) Државни секретар мора: 



(а) припремити кодекс праксе који се односи на благо; 
(б) задржати прегледан код; и 
(ц) ревидирати га када је то потребно. 
(2) Кодекс мора посебно да утврди принципе и праксу 
а затим државни секретар: 
(а) када разматра коме треба понудити благо; 
(б) када се одређује према члану 10; и 
(ц) где се одбацује наслов круне на благо. 
(3) Код може да садржи смернице за: 
(а) оне који траже или проналазе благо; и 
(б) музеји и други који врше функције у вези са благом. 
(4) Пре припреме кодекса или његове ревизије, државни секретар мора 
посавјетујте се са таквим особама које се појављују за њега заинтересоване 
прикладан. 
(5) Копија кода и било које предложене ревизије кода је 
постављен пред Парламентом. 
(6) Ни кодекс, нити било која ревизија не ступају на снагу док се не одобре 
резолуцијом сваког дома парламента. 
(7) Државни секретар мора објавити кодекс на било који начин 
сматра прикладним да се њима предочи пажња 
заинтересовани. 
(8) Ако државни секретар сматра да би требало постојати другачија одредба 
направљен за: 
(а) Енглеска и Велс, и 
(б) Северна Ирска, 
или би се другачије требало одредити благо 
који се налази у различитим областима, он може припремити два или више засебних кодова. 
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12. - (Чим оправдано након сваке годишњице доласка 
на снагу овог одељка, државни секретар ће претходно одредити 
Парламент извештај о раду овог закона у претходној години. 
Остало 
13. - У примени овог закона на Северну Ирску: 
(а) у одељку 7: 
(и) у пододељку (1), за „одељак 30 Закона о мртвозорницима из 1988.“ 
заменити „одељак 33 Закона о мртвозорницима (Северна Ирска) из 1959. године“; 
(ии) у пододељку (3), за речи од '1988' до 'вежбе итд.' 
замена '1959'; 
(б) у одељку 9 (2), речи "Британски музеј" до краја 
заменити „Одељење за животну средину за Северну Ирску“. 
14. - (1) У члану 33 Закона о мртвозорницима (Северна Ирска) из 1959. (позив на 
треасуре трове), за 'треасуре трове' замјењује 'блаасуре'. 
(2) У члану 54 (3) древних споменика и археолошких подручја 
Закон из 1979. (штеди за права у вези с ризницом) за „у вези 
„замјена“ закладом према Закону о благу из 1996. године. 
(3) У члану 42 историјских споменика и археолошких објеката 
(Северна Ирска) наредба 1995. (извештавање о археолошким предметима): 
(а) иза става (10) дода се: 
(10А) Овај члан се не примењује у односу на предмет ако особа 
ко је нашао да верује или има разумне разлоге да верује да 
предмет је благо у смислу Закона о благу (1996). (; 
(б) у ставу (11) (а) за „ризница за благо“ замењује „свако благо 
у смислу Закона о благу из 1996. године. 
(4) Пододјељци (2) и (3) (б) дјелују у односу на било које пронађено благо 
после почетка одељка 4. 
(5) Пододјељак (3) (а) дјелује у односу на било који предмет пронађен након 
почетак одељка 8. 



15. - (1) Овај се закон може назвати Законом о благу из 1996. године. 
(2) Овај закон ступа на снагу на дан када то може државни секретар 
по налогу донесеном законом именованим инструментом; и различитих дана 
могу се именовати у различите сврхе. 
(3) Овај се закон не односи на Шкотску. 
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СТАТУТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ 
2002 бр. 2666 
ТРЕАСУРЕ 
Налог о благу (2002) 
Направљено 21. октобра 2002 
Ступање на снагу 1. јануара 2003 
Будући да је нацрт ове наредбе претходно постављен и одобрен резолуцијом од 
сваки дом парламента у складу са чланом 2 (4) Закона о благу из 1996. (а) ; 
Дакле, државни секретар, у вршењу овлашћења која су му дата 
она према члану 2 (1) и (3) Закона о благу из 1996. и свим другим овластима 
омогућујући јој у то име, овим доносим следећи налог: 
Цитирање, почетак и примена 
(1) Ова наредба може се навести као благо (ознака) наредба из 2002. године и мораће 
ступа на снагу 1. јануара 2003. године. 
(2) Ова наредба се примењује само у односу на предмете који су пронађени на датум или после њега 
када ступи на снагу. 
Тумачење 
1. У овом наређењу 
„Закон“ значи Закон о благу из 1996 .; 
„Основни метал“ значи било који метал осим злата или сребра; и 
„Претхисторијског датума“ значи датирање из гвозденог доба или било којег ранијег периода. 
(а) 1996. ц.24. 
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Ознака класа објеката изванредних историјских, археолошких или 
културни значај 
3. Следеће класе објеката су означене у складу са одељком 2 (1) од 
чин: 
(а) било који предмет (осим кованице), чији је сваки део основни метал, 
када се нађе, један је од најмање два предмета од основног метала у истом налазу 
који су праисторијског датума; 
(б) било који предмет, осим кованице, праповијесног датума и било којег дијела 
од којих је злато или сребро. 
21. октобра 2002 
Тесса Блацкстоне 
Државни министар за културу, медије и спорт 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
(Ова белешка није део налога) 
Овом наредбом проширује се дефиниција „блага“ у члану 1 Закона о благу 
1996. (даље у тексту: Закон) означавањем у складу са чланом 2 (1) две класе закона 
предмети као изванредни историјски, археолошки или културни значај. 
Орден се односи на Енглеску, Велс и Северну Ирску. 
Прва класа предмета је један од најмање два предмета од основног метала (осим 
новчића), из истог налаза који су праисторијског датума. 
Друга класа објекта је сваки предмет (осим кованице) праисторијског датума, 
од којих је сваки део злато или сребро. 
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Додатак 2: Извори даљих савета 
А. ЦОРОНЕРС 
Напомена: информације на овој листи могу се променити. Хоме Оффице 
(08700001585/публиц.енкуириес@хомеоффице.гси.гов.ук) ће задржати струју 
листа; алтернативно се могу наћи адресе и бројеви телефона мртвозорника 
позивајући се на телефонски именик (под „мртвозорник“) или питајући полицију. 
Ако појединачни мртвозорник има неколико адреса, писмену комуникацију 
обично треба послати на прву адресу. 
Округ 
Адреса службеника 
ЕНГЛАНД 
АВОН 
Мртвозорник - ПЕА Форрест 
Цорронер'с Цоурт, Бацкфиелдс, Уппер Иорк Стреет, 
Бристол БС2 8КП 
Тел: 01272 428322 
Факс: 0117 944 5492 
БЕДФОРДСХИРЕ 
Мртвозорник - ДС Моррис 
Мртвозорништво, 15 Голдингтон 
Роад, Бедфорд МК40 3ЈИ 
Тел: 01234 273013 
Фак: 01234 273014 
Полицијска станица Лутон, Буктон Роад, 
Лутон ЛУ1 1СД 
Тел: 01582 394263 
Факс: 01582 394350 
БЕРКСХИРЕ 
Исток (Брацкнелл, Слоугх, 
Мртвозорник - ПЈ Бедфорд 
Виндсор и Маиденхеад 
Полиција долине Темзе, Полицијска станица Ланглеи, 
и Вокингхам) 
Ланглеи, Слоугх, Беркс СЛ3 8НФ 
Тел: 01753 211825 
Факс: 01753 211823 

 
Паге 58 

58 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Читање 
Вест (Невбури) 
БУЦКИНГХАМСХИРЕ 
Север и Југ 
Адреса службеника 
Тхамес Валлеи Полице, Брацкнелл Полице Статион, 
Броадваи, Брацкнелл, Беркс 
Тел: 01753 506000 
Фак: 01344 823499 
Мртвозорник - Др АЈ Пим 
Мортуари, Краљевска болница Берксхире, 
Лондон Роад, читање РГ1 5АН 
Тел: 01189 878789 
Факс: 01189 875659 
Мртвозорник - Баррет 



Полицијска станица Тхамес Валлеи, 
Милл Лане, Невбури, РГ14 5КУ 
Тел: 01635 264745 
Факс: 01635 264651 
Мртвозорник - РА Хулетт 
Полиција долине Темзе, Полицијска станица, 
Хигх Вицомбе, Буцкс ХП11 1БЕ 
Тел: 01494 686180 
Факс: 01494 686012 
Полиција долине Темзе, Полицијска станица, 
Ланглеи, Слоугх, Беркс СЛ3 8НФ 
Тел: 01753 211827/6 
Факс: 01753 506527 
Полиција долине Темзе, Полицијска станица, 
Вендовер Роад, Аилесбури, Буцкс ХП21 7ЛА 
Тел: 01296 396066 
Факс: 01296 396036 
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59 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Милтон Кеинес 
Мртвозорник - РХГ угао 
Милтон Кеинес Полице Статион, 
302 Нортх Ров, Витан Гате Еаст, 
Централ Милтон Кеинес МК9 2ДС 
Тел: 01908 686031 
Факс: 01908 686187 
КАМБРИДГЕСХИРЕ 
Југ и запад 
Цамбридгесхире 
Мртвозорник - ДС Моррис 
Бок Рес 1407, Схире Халл, Цастле Хилл, 
Цамбридге ЦБ3 0АП 
Тел: 01223 217101 
Тел: 01223 718621 
Фак: 01223 717587 
Хунтингдон 
Мртвозорник - ДС Моррис 
Полицијска станица Рамсеи, Бленхеим Роад, 
Рамсеи, Цамбридгесхире ПЕ26 1АЛ 
Тел: 01480 422932 
Факс: 01480 422931 
Северни (Фенланд) 
Мртвозорник - ВР Моррис 
1 и 2 Иорк Ров, Висбецх, 
Цамбридгесхире ПЕ13 1ЕА 
Тел: 01945 461456 
Факс: 01945 461364 
Петербороугх 
Мртвозорник - ГС Риалл 
Полицијска станица, Бридге Стреет, 
Петербороугх, Цамбридгесхире 
Тел: 01733 424459/0 
ЦХЕСХИРЕ 
Мртвозорник - НЛ Рхеинберг 
57 Винмарлеигх Стреет, Варрингтон, ВА1 1ЛЕ 
Тел: 91925 444216 



Фак: 01925 444219 

 
Паге 60 

60 
Округ 
ЦЛЕВЕЛАНД 
Централни и Источни 
(Редцар и Цлевеланд, 
Мидлсбро, 
Стоцктон-он-Теес) 
Хартлепоол 
ЦОРНВАЛЛ 
Исток (Нортх Цорнвалл, 
Рестормел) 
Труро и Запад 
(Царрицк, Керриер, 
Пенвитх) 
Острва Сцилли 
ЦУМБРИА 
Фурнесс 
(Барров-ин-Фурнесс, 
део Соутх Лакеланд-а) 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - МЈФ Шефилд 
Полицијски штаб, Ладгате Лане, 
Миддлесброугх ТС8 9ЕХ 
Тел: 01642 243221 
Фак: 01642 248031 
Мртвозорник - ЦВМ Доннелли 
Полицијски штаб, Ладгате Лане, 
Миддлесброугх ТС8 9ЕХ 
Тел: 01642 243221 
Фак: 01642 248031 
Мртвозорник - Др Е Царлион 
Полицијска станица Бодмин, Пут Приори, 
Бодмин, Цорнвалл ПЛ31 2АА 
Тел: 01208 72262 
Факс: 01208 76513 
Мртвозорник - ЕТ Царлион 
Полицијска станица, Труро, Цорнвалл 
Тел: 01872 76211 
Полицијска станица, Пензанце, Цорнвалл 
Тел: 01736 331145 
Мртвозорник - ДВ Пепперелл 
Полицијска станица, Пензанце, Цорнвалл 
Тел: 01736 331145 
Мртвозорник - чипка 
Централна полицијска станица, Маркет Стреет, 
Барров-ин-Фурнесс, Цумбриа ЛА14 2ЛЕ 
Тел: 01229 848868 
Фак: 01229 848899 

 
Паге 61 

61 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Североисточни 



Мртвозорник - Ј Гриерсон 
(Карлајл и делови 
Царлисле Полице Статион, Рицкергате, Царлисле 
Аллердале и Еден) 
Тел: 01228 528191 
Јужни (део 
Мртвозорник - ТЦ Прицкетт 
Соутх Лакеланд) 
Полицијска станица Кендал, Кендал, 
Цумбриа ЛА9 4РЈ 
Тел: 01539 818646 
Факс: 01539 818668 
Западни (Цопеланд 
Мртвозорник - ЈЦ Таилор 
и делови Аллердале-а 
38-42 Ловтхер Стреет, Вхитехавен, 
и Един) 
Цумбриа ЦА28 7ЈУ 
Тел: 01946 692461/3 
Факс: 01946 692015 
ДЕРБИСХИРЕ 
Дерби и Југ 
Мртвозорник - ПГ Асхвортх 
(Дерби, Еревасх и 
Кућа свете Катарине, пристаниште свете Марије, 
Јужни Дербишир и 
Мансфиелд Роад, Дерби ДЕ1 3ТК 
делови долине Амбер 
Тел: 01332 613014 
и Дербисхире Далес-а) 
Факс: 01332 294942 
Хигх Пеак 
Мртвозорник - Ц Русхтон 
(Високи врх и делови 
Буктон Роад 10, Хазел Грове, 
долине Амбер и 
Стоцкпорт СК7 6АД 
Вест Дербисхире) 
Тел: 0161 419 9626 
Факс: 0161 419 9604 
Сцарсдале 
Мртвозорник - Т Келли 
Краљевска болница у Цхестерфиелд-у, Цхестерфиелд 
Тел: 01246 277271 ект 2218 

 
Страница 62 

62 
Округ 
ДЕВОН 
Екетер и Греатер 
(Еаст Девон и Екетер, 
Мид Девон и 
Теигнбридге, Север 
Девон, Торридге и 
Вест Девон) 
Плимут и Југ 
Запад (Плимут и 
део Соутх Хамса) 
Торбаи анд Соутх 
(Торбаи и делови града 



Соутх Хамс и 
Теигнбридге) 
ДОРСЕТ 
Источни (Боурнемоутх, 
Цхристцхурцх, Пооле, 
Пурбецк и Вимборне) 
Западни (Северни Дорсет, 
Вест Дорсет, Веимоутх 
и Портланд) 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - РЈ Ван Оппен 
Консултација Девон и Цорнвалл, 
Хеавитрее Роад, Екетер ЕКС1 2ЛР 
Тел: 01392 876575 
Факс: 01392 876574 
Консултација Девон и Цорнвалл, 
Нортх Валк, Барнстапле, Девон ЕКС31 1ДК 
Мртвозорник - НС Меадовс 
3 Полумесец, Плимут ПЛ1 3АБ 
Тел: 01752 204636 
Факс: 01752 313297 
Мртвозорник - ХМ Турнер 
2 пара Ваугхан, Торкуаи ТК2 5ЕФ 
Тел: 01803 296221 
Факс: 01803 296823 
Торбаи Хоспитал, Лавесбридге, 
Торкуаи ТК2 7АА 
Тел: 01803 655206 
Мртвозорник - Паине 
Мртвозорни двор, Стаффорд Роад, 
Боурнемоутх БХ1 1ПА 
Тел: 01202 310049 
Факс: 01202 780423 
Мртвозорник - МЦ Јохнстон 
Мртвозорникова канцеларија, блокови, 
Бландфорд Форум, Дорсет ДТ11 7КБ 
Тел: 01305 223033 
Тел: 01258 453733 
Факс: 01258 455747 

 
Паге 63 

63 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
ДУРХАМ 
Југ (Дарлингтон, 
Седгефиелд, Теесдале 
и Веар Валлеи) 
Север (Цхестер-ле-Стреет, 
Дервентсиде, Дурхам 
и Еасингтон) 
ЕССЕКС 
Бр. 1 дистрикт (Басилдон, 
Браинтрее, Брентвоод, 
Цхелмсфорд, Цолцхестер, 
Еппинг Форест, Харлов, 
Малдон, Тендринг, 
Тхурроцк и Уттлесфорд) 
Адреса службеника 



Мртвозорник - ЦЕ Пенна 
Полицијска канцеларија, Ст Цутхбертс Ваи, Дарлингтон 
Цо. Дурхам ДЛ1 5В 
Тел: 01325 467681 
Фак: 01325 742110 
Полицијска канцеларија, Воодхоусе Лане, 
Бисхоп Ауцкланд, Цо. Дурхам ДЛ14 6ЛБ 
Тел: 01388 603566 
Фак: 01325 742310 
Мртвозорник - Тведдле 
Полицијска станица, Нев Елвет, Дурхам Цити 
Тел: 01207 232144 
Мртвозорник - госпођа ЦМ Беаслеи Мурраи 
(Цлацтон) Полицијска станица, Цлацтон он Сеа, 
Ессек ЦО15 1ЕТ 
Тел: 01255 221312 ект 16210 
Фак: 01255 221312 
(Цолцхестер) Општа болница у Цолцхестеру, 
Турнер Роад, Цолцхестер, Ессек ЦО4 5ЈЛ 
Тел: 01206 832300 
Факс: 01206 845628 
(Цхелмсфорд) Полицијска станица, Нев Стреет, 
Цхелмсфорд, Ессек ЦМ1 1НФ 
Тел: 01245 491212 ект 60826 
Факс: 01245 491212 

 
Паге 64 

64 
Округ 
Југ и Југ 
Источни Ессекс округ 
ГЛОУЦЕСТЕРСХИРЕ 
Цхелтенхам 
(Цхелтенхам и делови 
оф Цотсволд, Строуд 
и Тевкесбури) 
Глоуцестер (Глоуцестер) 
и Деан-шума 
и делови Цотсволда, 
Строуд и Тевкесбури) 
ХАМПСХИРЕ 
Централ 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
(Басилдон Греис) Басилдон болница, 
Нетхермаине, Басилдон, Ессек СС16 5НЛ 
Тел: 01268 593770 
Факс: 01268 593754 
(Харлов) 2 воћњак Црофт, Тхе Стов, 
Харлов, Ессек ЦМ20 3БА 
Тел: 01279 641212 ект 26201 
(Ромфорд) Олдцхурцх болница, 
Олдцхурцх Роад, Ромфорд, Ессек РМ7 0БЕ 
Тел: 01708 746431 
Факс: 01708 757032 
Мртвозорник - Др ПЈ Деан 
Полицијска станица Роцхфорд, Соутх Стреет, 
Роцхфорд, Ессек СС4 1БЛ 
Тел: 01702 530911 
Факс: 01702 530188 



Мртвозорник - Лестер Маддрелл 
109 Шеталиште, Цхелтенхам, 
Глос ГЛ50 1НВ 
Тел: 01242 221064 
Факс: 01242 226575 
Мртвозорник - ДМ Гиббонс 
Улица Вестгате 57, Глоуцестер ГЛ1 2НИ 
Тел: 01452 525164 
Факс: 01452 307935 
Мртвозорник - ГА Схорт 
Мртвозорништво, улица Ст. Петер 19, 
Винцхестер, Хантс СО23 8БУ 
Тел: 01962 844440 
Факс: 01962 842300 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Североисток 
Мртвозорник - АМ Брадлеи 
Полицијска станица, Лондон Роад, 
Басингстоке 0845 0454545? 
Тел: 01256 473111 
Факс: 01256 58199 
Портсмоутх анд 
Мртвозорник - ЈР Кенрои 
Југоисток 
Полицијска станица Кингстон Цресцент, 
Портсмоутх, Хантс ПО2 8БУ 
Тел: 01705 660625 
Факс: 01705 666521 
Саутемптон 
Мртвозорник - КС Висеман 
Мртвозорништво, полицијска станица, грађански центар, 
Соутхамптон СО14 7ЛГ 
Тел: 01703 581111 ект 3149 
Факс: 01703 223631 
ХЕРЕФОРДСХИРЕ 
Мртвозорник - ДМ Халперн 
Бридге Стреет 36/37, Херефорд ХР4 9ДЈ 
Тел: 01432 355301 
Факс: 01432 356619 
ХЕРТФОРДСХИРЕ 
Хертфорд Дистрицт 
Мртвозорник - Лавсон 
(Брокбоурне и делови 
Мртвозорничка јединица Хертфорд, 1. спрат, 
Источног Хертса, 
Леахое Хоусе, вијеће округа Хертфордсхире, 
Нортх Хертс и 
Хертфордсхире СГ13 8ДЕ 
Велвин Хатфиелд) 
Тел: 01992 555545 
Факс: 01992 555495 
Вест Хертфордсхире & 
Мртвозорник - ЕГ Тхомас 
Хитцхин Дистрицт 
Западна Хертофрдсхирова и Хитцхин мртвозорничка јединица, 



(Хертсмере, Ст Албанс, 
1. спрат, Леахое Хоусе, 
Ватфорд, Стевенаге и 
Савет округа Хертфордсхире, 
делови Источне Хертс, 
Хертфордсхире СГ13 8ДЕ 
Нортх Хертс и 
Тел: 01992 556609 
Велвин Хатфиелд) 
Факс: 01992 556602 
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Округ 
ИСЛЕ ВИГХТ 
КЕНТ 
Централни и Југоисточни 
(Асхфорд) 
(Фолкестоне) 
(Цантербури) 
(Довер) 
Мид Кент и Медваи 
(Маидстоне) 
(Медваи и Свале) 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - ЈА Маттхевс 
3-9 ул. Куаи, Невпорт, 
Острво Вајт ПО30 5ББ 
Тел: 01983 520697 
Фак: 01983 527678 
Мртвозорник - Рацхел Редман 
Полицијска станица Асхфорд, Туфтон Стреет, 
Асхфорд, Кент ТН23 1БТ 
Тел: 01233 619213 
Фак: 01233 619213 
Фолкестоне Полице Статион, 
Боуверие Роад Вест, Фолкестоне, 
Кент ЦТ20 2РВ 
Тел: 01303 289615 
Факс: 01303 289164 
Нацкингтон Роад полицијска станица, 
Нацкингтон Роад, Цантербури, Кент ЦТ4 7АЗ 
Тел: 01227 817186 
Факс: 01227 817212 
Полицијска станица Довер, Ладивелл, Довер, 
Кент ЦТ16 1ДК 
Тел: 01304 218121 
Фак: 01304 218152 
Мртвозорник - РЈ Сикес 
Полицијска станица, Авенуе Авенуе, 
Маидстоне МЕ15 7СГ 
Тел: 01622 608119 
Фак: 01622 608193 
Одељење мртвозорника ХМ, 
Поморска болница Медваи, Роад Виндмилл, 
Гиллингхам, Кент МЕ7 5НИ 
Тел: 01634 848773 
Факс: 01634 845092 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Североисток 
Мртвозорник - госпођица РМ Цобб 
(Тханет) 
Полицијска станица Маргате, Форд Хилл, 
Маргате ЦТ9 1ХЛ 
Тел: 01843 222089 
Факс: 01843 222150 
северозапад 
Мртвозорник - Р Хатцх 
(Севеноакс, Тонбридге 
Полицијска станица Тонбридге, 
и Маллинг и 
Тонбридге, Кент 
Тунбридге Веллс) 
Тел: 01732 745007 
Факс: 01732 745009 
(Дартфорд, Гравесенд) 
Полицијска станица Дартфорд, Инстоне Роад, 
Дартфорд, Кент 
Тел: 01322 283121 
Факс: 01322 283141 
ЛАНЦАСХИРЕ 
Мртвозорник - МЈХ Синглетон 
Блацкбурн 
7 тераса Рицхмонд ББ1 7ББ 
(Блацкбурн, Хинбурн 
Тел: 01254 294116 
и Риббле Валлеи) 
Факс: 01254 274001 
Блекпул и Фјлде 
Мртвозорник - СГ Лее 
Цонсултабулари Ланцасхире, улица Бонни, 
Блацкпоол, Ланцасхире 
Тел: 01253 745072 
Исток (Бурнлеи, Пендле) 
Мртвозорник - РГ Таилор 
и Россендале) 
Општа болница, Бурнлеи, Ланцасхире 
Тел: 01282 474508 
Факс: 01282 474508 
Престон и 
Мртвозорник - МХ МцЦанн 
Вест Ланцасхире 
Цоронер'с Цоурт, Лавсон Стреет, 
(Ланцастер и Вире) 
Престон ПР1 2КТ 
Тел: 01772 821788 
Фак: 01772 828755 
Цонсултабула, Ланцасхире, Ланцастер 
Тел: 01524 596675 

 
Паге 68 

68 



Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
(Цхорлеи, Престон, Југ) 
Полицијска станица, Улица Ватлине Стреет, 
Риббле анд Вест Ланцс) 
Фулвоод, Престон, Ланцс 
Тел: 01772 821788 
Факс: 01772 209532 
Ормскирк Полице Статион, 
1 Дерби Стреет, Ормскирк, Ланцс 
Тел: 01695 566429 
Факс: 01695 566365 
Цхорлеи Полице Статион, 
Ст Тхомас'с Роад, Цхорлеи, Ланцс 
Тел: 01257 246207 
Факс: 01257 269021 
ЛЕИЦЕСТЕРСХИРЕ 
Леицестер Цити и 
Мртвозорник - ЈМ Симингтон 
Југ (Блаби, 
Градска вијећница, трг градске вијећнице, 
Харбороугх, Леицестер, 
Леицестер ЛЕ1 9БГ 
Оадби и Вигстон) 
Тел: 0116 22 52 534 
Факс: 0116 22 52 537 
Рутланд & Нортх 
Мртвозорник - Т Киркман 
(Цхарнвоод, Хинцклеи 
Цхарнвоод Хоусе, шумска цеста 2 + 4, 
и Босвортх, Мелтон, 
Леицестер ЛЕ11 3НП 
Нортх Вест Леицс и 
Тел: 01509 238822 
Рутланд) 
Факс: 01509 238833 
ЛИНЦОЛНСХИРЕ И СЕВЕРНИ ХУМБЕРСИДЕ 
Бостон и Спалдинг 
Мртвозорник - госпођица М Тејлор 
(Бостон и 
Бостон Полице Статион, 
Соутх Холланд) 
Линцолн Лане, Бостон 
Тел: 01205 
Факс: 01205 312217 
Округ Западни Линколн 
Мртвозорник - РД Аткинсон 
(Грантхам и Слеафорд) 
Штаб Јужне дивизије, Пут свете Катарине, 
Грантхам НГ31 9ДД 
Тел: 01476 403217 
Факс: 01476 403217 

 
Паге 69 

69 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
(Линцолн) 
Север и Гримсби 



(Нортх Еаст Линцс, 
Нортх Линцс и 
Нортх Хумберсиде) 
Лоутх и Спилсби 
Стамфорд 
ЛОНДОН, ВЕЛИКИ 
Град (корпорација) 
Лондона) 
Исток (Лајање и 
Дагенхам, Хаверинг, 
Невхам, Редбридге, 
и Валтхам Форест) 
Адреса службеника 
Дивизијски полицијски штаб, западна парада, 
Линцолн ЛН1 1ИП 
Тел: 01522 885217 
Фак: 01522 885347 
Мртвозорник ЈС Аткинсон 
Цлеетхорпес Товн Халл, Кнолл Стреет, 
Цлеетхорпес, североисточни Линцолнсхире 
Тел: 01472 324005 
Фак: 01472 324007 
Цоронер - СПГ Фисхер 
Полицијска станица Бостон, Линцолн Лане, Бостон 
Тел: 01205 312330 
Факс: 01205 312353 
Мртвозорник - ГС Риалл 
Штаб Јужне дивизије, Пут свете Катарине, 
Грантхам НГ31 9ДД 
Тел: 01476 403217 
Факс: 01476 403217 
Мртвозорник - Др ДР Комора 
Истражни суд града Лондона, 
Милтон Цоурт, Моор Лане, Лондон ЕЦ2И 9БЛ 
Тел: 020 7332 1598 
Факс: 020 7601 2714 
Мртвозорник - Др Е Стеарнс 
Мртвозорник, Куеенс Роад, 
Валтхамстов, Е17 8КП 
Тел: 020 8520 7245 
Факс: 020 8521 0896 

 
Страница 70 

70 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Унутрашњи север (Цамден, 
Хацкнеи, Ислингтон 
и кули Хамлет) 
Мртвозорник - Др А Реид 
Мртвозорник св. Панцраса, 
Цамлеи Стреет, Лондон НВ1 0 пП 
Тел: 020 7387 4882 
Факс: 020 7383 2485 
Двор мртвозорника тополе, 
127 Поплар Хигх Стреет, Лондон Е14 
Тел: 020 7987 3614 
Факс: 020 7538 0565 
Унутрашњи Југ (Греенвицх, 



Ламбетх, Левисхам, 
и Соутхварк) 
Мртвозорник - МБ Левине 
Истражни суд Соутхварка, 
Теннис улица 1, Лондон СЕ1 1ИД 
Тел: 020 7407 5611 
Факс: 020 73788401 
Левисхам Оффице, 8 Ладивелл Роад, 
Лондон, СЕ13 7УВ 
Тел: 020 8690 2327 
Факс: 020 8314 1230 
Греенвицх Оффице 
Тел: 020 8691 8832 
Факс: 020 8694 8692 
Унутрашњи запад (Кенсингтон) 
и Цхелсеа, Мертон 
и Вандсвортх) 
Мртвозорник - ПА Кнапманн 
Мртвозорник Вестминстер, 
Роад Хорсеферри 65, 
Лондон СВ1П 2ЕД 
Тел: 020 7834 6515 
Факс: 020 7828 2837 
Канцеларија у Баттерсеа, 48 Фалцон Роад, 
Лондон СВ11 2ЛР 
Тел: 020 7228 6044 
Факс: 020 7738 0640 

 
Страница 71 

71 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Север (Барнет, Брент, 
Енфиелд, Харингеи и 
Дрљача) 
Мртвозорник - Др ВФГ Долман 
Хорнсеи мртвозорник, Мидделтон Роад, 
Хорнсеи Н8 7ПИ 
Тел: 020 8348 4411 
Факс: 020 8347 5229 
Полицијска станица Едгваре, Вхитцхурцх Лане, 
Едгваре, Миддлесек ХА8 6ЛА 
Тел: 020 8733 3567 
Југ (Беклеи, Бромлеи, 
Цроидон и Суттон) 
Мртвозорник - Др Р Пармер 
Мртвозорник, судски суд, 
Барцлаи Роад, Цроидон ЦР9 3НЕ 
Тел: 020 8681 5019 
Факс: 020 8686 3491 
Канцеларија Беклеија: Болница краљице Мари 
Тел: 020 8300 3700 ект 4004 
Факс: 020 8300 3700 
Бромлеи Оффице 
Тел: 020 87460 6015 
Факс: 020 8460 6015 
Фарнбороугх канцеларија: Фарнбороугх Хоспитал 
Тел: 016898 56399 
Факс: 016898 56399 



Суттон Оффице: Суттон Публиц мртвачница 
Тел: 0181 641 3240 
Фак: 0181 644 1709 
Запад (Еалинг, 
Хаммерсмитх, 
Хиллингдон, Хоунслов, 
Ричмонд на Темзи 
и Кингстон-упон- 
Тхамес) 
Мртвозорник - госпођа Тхомпсон 
Мртвозорник суда у Лондону, 
25 Баглеис Лане, Лондон СВ6 2КА 
Тел: 020 7371 9935 
Факс: 020 7384 2762 

 
Страница 72 

72 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
МАНЦХЕСТЕР, ВЕЛИКА 
Манцхестер 
Мртвозорник - ЛМ Городкин 
Пети спрат, Градски прекршајни суд, 
Цровн Скуаре, Манцхестер М60 1РП 
Тел: 0161 819 5666 
Факс: 0161 832 3553 
Север (Бури, Олдхам) 
и Роцхдале) 
Мртвозорник - С Нелсон 
Четврти спрат, Телеграфска кућа, 
Улица Баиллие, Роцхдале ОЛ16 1КИ 
Тел: 01706 649922 
Факс: 01706 640720 
Југ (Стоцкпорт, 
Тамесиде и Траффорд) 
Мртвозорник - ЈС Поллард 
(Траффорд) Општа болница Траффорд 
Мортуари, Давихулме, Манцхестер 
Тел: 0161 746 2504 
(Стокпорт) мртвачница Степпинг Хилл, 
Стоцкпорт 
Тел: 0161 419 5632 
Општа болница Тамесиде 
Мртав, Асхтон под Лином 
Тел: 0161 331 6528 
Запад (Болтон, Салфорд) 
и Виган) 
Мртвозорник - госпођа Ј Лееминг 
(Салфорд) Салфорд Полице Статион, 
Тхе Цресцент, Салфорд 
Тел: 0161 872 5050 
(Болтон) Болтон Централна полицијска станица, 
Ховелл Црофт, Грађански центар, Болтон 
Тел: 0161 856 5597 
(Виган) Полицијска станица Виган, 
Харрогате Стреет, Виган 
Тел: 0161 856 7097 

 



Страница 73 
73 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
МЕРСЕИСИДЕ 
Кновслеи, Ст Хеленс 
и Сефтон 
Ливерпоол 
Виррал 
НОРФОЛК 
Греат Иармоутх 
(Велики Иармоутх и 
делови Брецкланда 
и Јужни Норфолк) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - Ц Сумнер 
(Сефтон Нортх) Соутхпорт Полице Статион, 
Правни судови, Соутхпорт 
Тел: 0151 777 3480 
(Сефтон Соутх) Магхулл Полице Статион, 
Магхулл, Ливерпоол 
Тел: 0151 777 3380 
(Вхистон анд Ст Хеленс) мртвозорник, 
Болница Вхистон, Вхистон, Мерсеисиде 
Тел: 0151 430 1238 
Факс: 0151 426 6694 
Мртвозорник - СР Бартер 
Мртвозорник, дворске коморе, 
43 Цастле Стреет, Ливерпоол Л2 9СХ 
Тел: 0151 233 4700 
Факс: 0151 777 4289 
Мртвозорник - ЦВ Јохнсон 
Зграде Мидланд банке, Гранге Роад, 
Вест Кирби, Виррал ЦХ48 4ЕБ 
Тел: 0151 625 6414 
Тел: 0151 625 6538 
Факс: 0151 625 7757 
Мртвозорник - КМ Довдинг 
Куеен Стреет 11, Греат Иармоутх, 
Норфолк НР30 2КВ 
Тел: 01493 855555 
Факс: 01493 330055 
Болница Пагет, Ловестофт Роад, 
Горлестон, Греат Иармоутх 
Тел: 01493 452477 
Факс: 01493 452177 

 
Страница 74 

74 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Норвицх анд Централ 
Мртвозорник - ВЈ Армстронг 
(Норвицх и делови 
Норфолк и Универзитетска болница у Норвицху, 
оф Броадланд, 
Цолнеи Лане, Цолнеи, Норвицх НР4 7УЗ 
Северни Норфолк и 
Тел: 01603 645531 



Јужни Норфолк) 
Факс: 01603 615533 
Кинг'с Линн 
Мртвозорник - ВР Кновлес 
(Кинг'с Линн и 
Болница краљице Елизабете, Гаитон Роад, 
Вест Норфолк) 
Кинг'с Линн, Норфолк ПЕ30 4ЕТ 
Тел: 01553 613613 
Факс: 01533 613700 
НОРТХАМПТОНСХИРЕ 
Мртвозорник - госпођа А Пембер 
(Нортхамптон) Цампбелл Скуаре Полице Статион, 
Нортхамптон НН1 3ЕБ 
Тел: 01604 703618 
Факс: 01604 703716 
(Кеттеринг) Полицијска станица Кеттеринг, 
Лондон Роад, Кеттеринг, 
Нортхантс НН15 7ПК 
Тел: 01536 534827 
Факс: 01536 510474 
НОРТХУМБЕРЛАНД 
Север (Алнвицк и 
Мртвозорник - ИГ МцЦреатх 
Бервицк-упон-Твеед 
Нортхумбриа полиција, Статион Статион, Асхингтон, 
и делови замка 
Нортхумберланд НЕ63 8ХД 
Морпетх и Вансбецк) 
Тел: 01661 872555 ект 61654 
Факс: 01661 861688 
Југ (Долина Блитх-а) 
Мртвозорник - ЦБ Галлон 
и Тинедале и делови 
(Југозападна) Хекхам Полице Статион, 
дворца Морпетх 
Схафтое Леазес, Хекхам НЕ46 3ДГ 
и Вансбецк) 
Тел: 01661 861454 
Факс: 01661 861488 

 
Страница 75 

75 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
(Југоисточна) Асхингтон Полице Статион, 
104 Статион Роад, Асхингтон НЕ63 8ХД 
Тел: 01661 861654 
Факс: 01661 861688 
Станлеи Стреет 3, Блитх, 
Нортхумберланд НЕ24 2БС 
Тел: 01670 354777 
Факс: 01670 355951 
НОТТИНГХАМСХИРЕ 
Мртвозорник - Др НД Цхапман 
50 Царрингтон Ст, Нотингем НГ1 7ФГ 
Тел: 0115 941 2322 
Факс: 0115 950 0141 
цоронерс@ноттингхамцити.гов.ук 



ОКСФОРДСХИРЕ 
Мртвозорник - НГ Гардинер 
(Град) 
Мртвозорништво, Нев Пост Мортем Суите, 
Болница Јохн Радцлиффе, Хеадлеи Ваи, 
Окфорд ОКС3 9ДУ 
Тел: 01865 744011 
Факс: 01865 742453 
(Северни Оксон, Банбери, 
Мртвозорништво, болница Хортон, 
Цхервелл, Вест Окон) 
93-95 Окфорд Роад, Банбури ОКС16 9АЛ 
Тел: 01865 276769 
Факс: 01865 276963 
(Соутх Окон, 
Полицијска станица, Цолвелл Дриве, 
Вале белог коња) 
Абингдон Бусинесс Парк, Абингдон, 
Окон ОКС14 1АУ 
Тел: 01235 556898 
Факс: 01235 556899 
КРАЉЕВСТВО ДОМАЋИНСТВО 
Мртвозорник - господине Бургесс 
Мртвозорник суда у Лондону, 
25 Баглеис Лане, Лондон СВ6 2КА 
Тел: 020 7371 9935/8 
Факс: 020 7384 2762 

 
Паге 76 

76 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
СХРОПСХИРЕ 
Исток (Тхе Врекин анд 
Бридгнортх, 
Нортх Схропсхире анд 
Схревсбури анд Атцхам) 
Мртвозорник - МТ Гвинне 
Едгбастон Хоусе, Валкер Стреет, Веллингтон, 
Телфорд, Схропсхире ТФ1 1ХФ 
Тел: 01952 418274 
Фак: 01952 247441 
Средњи и северозападни 
(Освестри и делови града 
Нортх Схропсхире анд 
Схревсбури анд Атцхам) 
Мртвозорник - РД Цравфорд-Цларке 
Вест Мерциа Цонстабулари, полицијски штаб, 
Цливе Роад, Монкмоор, Схревсбури СИ2 5РВ 
Тел: 01743 264711 
Факс: 01743 264879 
Јужни (Јужни Шропшир) 
и део Бридгнорта) 
Мртвозорник - АФТ Сибци 
18 Броад Стреет, Лудлов, Схропсхире СИ8 1НГ 
Тел: 01584 873918 
Факс: 01584 876787 
СОМЕРСЕТ 
Источни (Мендип и 



Соутх Сомерсет) 
Мртвозорник - Т Вилијамс 
Авон и Сомерсет Цонстабулари, 
Хорсеи Лане, Иеовил, Сомерсет 
Тел: 01935 402128 
Факс: 01935 402184 
Западни (Седгемоор, 
Таунтон Деане и 
Вест Сомерсет) 
Мртвозорник - МР Росе 
Полицијска станица, Схуттерн, Таунтон, 
Сомерсет ТА1 3КА 
Тел: 01823 363271 
Фак: 01823 363103 
СТАФФОРДСХИРЕ 
Север 
(Невцастле-ундер-Лиме, 
Стафордсхире Моорландс 
и Стоке-он-Трент и 
део Стафорда) 
Мртвозорник - ЕЈ Ваин 
Истражни суд и већа, 
547 Хартсхилл Роад, Хартсхилл, Стоук на Тренту, 
Стаффордсхире СТ4 6ХФ 
Тел: 01782 234777 
Факс: 01782 234783 

 
Паге 77 

77 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Југ (Цанноцк Цхасе, 
Еаст Стаффс, Лицхфиелд, 
Соутх Стаффс, Тамвортх 
и део Стафорда) 
СУФФОЛК 
Велики суффолк 
(Ипсвич и делови 
Бабергх, обални Суффолк 
и Мид Суффолк) 
(Форест Хеатх, 
Ст Едмундсбури анд 
делови Бабергх-а и 
Мид Суффолк) 
Ловестофт (Вавенеи) 
и делови Мид Суффолк-а 
и Суффолк Приморски) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - висина 
Стаффорд Бороугх Полице Статион, 
Еастгате Стреет, Стаффорд СТ16 2ДК 
Тел: 01785 234083 
Фак: 01785 234119 
Буртон он Трент Полице Статион, Стапенхилл, 
Буртон на Тренту, Стаффс 
Тел: 01785 234783 
Факс: 01785 234783 
Мртвозорник - Др ПЈ Деан 
Ипсвицх Полице Статион, Цивиц Дриве, 
Ипсвицх ИП1 2АВ 



Тел: 01473 383167 
Факс: 01473 281300 
Мртвачница, болница у Вест Суффолк-у, 
Бури Ст Едмундс 
Тел: 01284 713686 
Сједиште полиције, Улица Раингате, 
Бури Ст Едмундс 
Тел: 01284 774167 
Мртвозорник - Легуен де Лацроик 
Суффолк Полице, Олд Нелсон Стреет, 
Ловестофт, Суффолк 
Тел: 01502 562121 
Факс: 01502 508284 
Мртвозорник - МЈЦ Бургесс 
Веибоурне Хоусе, болница Ст. Петер, 
Гуилдфорд Роад, Цхертсеи, Сурреи КТ16 0ПЗ 
Тел: 01932 205460 
Фак: 01932 874757 

 
Паге 78 

78 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Полицијска станица, Маргарет Роад, 
Гуилдфорд, Сурреи ГУ1 4БР 
Тел: 01483 31111 
Полицијска станица, Реигате Роад 79, 
Реигате, Сурреи РХ2 0РИ 
Тел: 01737 765040 
Опћа болница Епсом, Доркинг Роад, 
Епсом, Сурреи 
Тел: 01372 735264 
Полицијска станица Цамберлеи, Портесбури Роад, 
Цамберлеи, Сурреи ГУ15 3СЗ 
Тел: 01276 677598 
Асхфорд Генерал Хоспитал, Лондон Роад, 
Асхфорд, Сурреи 
Тел: 01784 255503 
СУССЕКС 
Исток (Хастингс, Ротхер 
Мртвозорник - АР Цразе 
и Еастбоурне 
Хастингс и Ротхер Дистрицт 
и Веалден) 
Полицијска станица, Бохемијски пут, Хастингс, 
Источни Суссек, ТН34 1БТ 
Тел: 01424 456009 
Факс: 01424 456096 
Округ Веалден 
Полице Статион, Хаилсхам, Источни Суссек 
Тел: 01323 414067 
Факс: 01323 414038 
Брајтон и Хове 
Мртвозорник - Мисс В Хамилтон-Деелеи 
Бригхтон Полице Статион, Јохн Стреет, 
Источни Брајтон, Суссек, БН2 2ЛА 
Тел: 01273 665525 
Фак: 01273 665543 



 
stranica 79 

79 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Запад 
Мртвозорник - РЈ Стоне 
Полицијска станица, Кингсхам Роад, 
Цхицхестер, В Суссек 
Тел: 01243 520217 
Факс: 01243 520270 
Полицијска станица, Унион Плаце, 
Вреди, В Суссек 
Тел: 01243 843507 
Факс: 01234 843546 
Полицијска станица, Болноре Роад, 
Хаивардс Хеатх, западни Суссек 
Тел: 01444 445808 
Фак: 01444 445857 
Полицијска станица, Хурст Роад, 
Хорсхам, западни Суссек 
Тел: 01243 520286 
Факс: 01243 520315 
ТИНЕ АНД Веар 
Соутх Тинесиде 
Мртвозорник - Царнеи 
(Гатесхеад и 
Подручје команде Соутх Тинесиде, Статион Статион, 
Соутх Тинесиде) 
Миллбанк, Соутх Схиелдс НЕ33 2РР 
Тел: 0191 454 7555 
Факс: 0191 563 5052 
Невцастле упон Тине 
Мртвозорник - Д Митфорд 
Цорнер'с Цоурт, Болбец Халл, Вестгате Роад, 
Невцастле упон Тине НЕ1 1СЕ 
Тел: 0191 261 2845 
Факс: 0191 261 2952 
Нортх Тинесиде 
Мртвозорник - ЦБ Галлон 
Станлеи Стреет 3, Блитх, 
Нортхумберланд НЕ24 2БС 
Тел: 01670 352121 
Факс: 01670 355951 

 
Страница 80 

80 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Сандерланд 
Мртвозорник - МЦ Шо 
Полицијски штаб, Соутхвицк, Сандерланд 
Тел: 0191 4547555 ект 66154 
ВАРВИЦКСХИРЕ 
Варвицк 
Мртвозорник - МФ Цокер 
Полицијска станица, Приори Роад, 



Варвицк ЦВ34 4НА 
Тел: 01926 415628 
Факс: 01926 415724 
Стратфорд на Ејвону 
Полицијска станица, Ротхер Стреет, 
Стратфорд упон Авон ЦВ37 6РД 
Тел: 01926 451111 ект 4156 
Фак: 01926 415755 
Нунеатон 
Полицијска станица, улица Вицараге, 
Нунеатон ЦВ11 4ДВ 
Тел: 01203 641111 ект 3149 
Фак: 01926 415756 
Рагби 
Окружна полицијска канцеларија, Невболд Роад, 
Рагби ЦВ21 2ДХ 
Тел: 01926 451111 ект 3749 
Фак: 01926 415752 
ЗАПАДНЕ МИДЛАНДЕ 
Бирмингхам 
(Бирмингем и Солихулл) 
Мртвозорник - АК Цоттер 
Цоронер'с Цоурт, 50 Невтон Стреет, 
Бирмингхам Б4 6НЕ 
Тел: 0121 303 3920 
Факс: 0121 233 4841 
Ковентри 
Мртвозорник - ДР Саргинсон 
Полицијски штаб, Литтле Парк Стреет, Ковентри 
Тел: 01203 539018 
Факс: 01203 539804 

 
Страница 81 

81 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Дудлеи 
Цоронер - ВФ рунда 
Дудлеи Полице Статион, Нова улица, 
Дудлеи ДИ1 2ЛЗ 
Тел: 0121 626 8018 
Факс: 0121 626 8914 
Сандвелл 
Мртвозорник - Р Балмаин 
Полицијска станица Сметхвицк, Пиддоцк Роад, 
Сметхвицк, Варлеи, Вест Мидландс Б66 3БЛ 
Тел: 0121 626 9036 
Факс: 0121 626 9060 
Валсалл 
Мртвозорник - ИС Смитх 
Келвин Хоусе, улица Лицхфиелд 23, Валсалл, 
Вест Мидландс ВС1 1УЛ 
Тел: 01922 725515 
Фак: 01922 722004 
Полицијска станица, Греен Лане, Валсалл, 
Вест Мидландс 
Тел: 01922 439019 
Фак: 01922 439223 
Волверхамптон 



Мртвозорник - РЈ Аллен 
Полицијска станица, Билстон Стреет, 
Волверхамптон, Вест Мидландс 
Тел: 01902 649018 
Фак: 01902 649202 
ВИЛТСХИРЕ 
Мртвозорник - ДЦ Мастерс 
Дивизијски штаб полиције, Вилтон Роад, 
Салисбури, Вилтсхире СП2 7ХР 
Тел: 01722 435293 
Факс: 01722 435240 
Дивизионални штаб, Хамптон Парк Вест, 
Мелксхам, Вилтсхире СН12 6КК 
Тел: 01249 449633 
Факс: 01249 449626 

 
Паге 82 

82 
Округ 
ВОРЦЕСТЕРСХИРЕ 
(Ворцестер и 
Вицхавон и део 
Малверн Хиллс) 
(Бромсгрове, Реддитцх 
и Вире Форест) 
ЈОРКСХИРЕ, СЕВЕР 
Цларо (Цравен и делови) 
Харрогате и Селби) 
Североисток (делови 
Хамблетон и 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
Централна полицијска станица Свиндон, 
Принцес Стреет, Свиндон СН1 2ХЗ 
Тел: 01793 507841 
Факс: 01793 507840 
Цоронер - ВФ рунда 
Мртвозорништво, полицијска станица у Ворцестеру, 
Цастле Стреет, Ворцестер ВР1 3АД 
Тел: 01905 723888 
Факс: 01905 723888 
Полицијска станица Киддерминстер, Масон Роад, 
Киддерминстер ДИ11 6АН 
Тел: 01562 820888 
Факс: 01562 583794 
Мртвачница болнице Алекандра, 
Болница Алекандра, Воодров, Реддитцх 
Тел: 01527 505030 
Факс: 01527 512007 
Мртвозорник - Ц Мооре 
Дивизијски полицијски штаб, полиција Н Иорксхире-а, 
Нортх Парк Роад, Харрогате, 
Н Јоркшир ХГ1 5ПЈ 
Тел: 01423 539332 
Фак: 01423 539313 
Мртвозорник - ТВБ Вилкинсон 
Полицијска станица, Нортхваи, 
Сцарбороугх ИО12 7АД 
Тел: 01723 509332 
Фак: 01723 509313 



Полицијска станица, Хигх Стреет 72, 
Нортхаллертон ДЛ7 8БР 
Тел: 01609 789458 
Факс: 01609 789413 

 
Страница 83 

83 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Сцарбороугх анд 
Риедале (делови) 
Сцарбороугх анд 
Риедале) 
Мртвозорник - МД Оаклеи 
Сцарбороугх Полице, Нортхваи, 
Скарборо, Северни Јоркшир 
Тел: 01723 509332 
Факс: 01723 509813 
Западни (Рицхмондсхире) 
и делови Хамблетона, 
Харрогате и Риедале) 
Мртвозорник - ЈД Цаве 
Полицијска станица, Хигх Стреет 72, 
Нортхаллертон, Северни Јоркшир ДЛ7 8БР 
Тел: 01609 789458 
Факс: 01609 789413 
Иорк (Иорк и делови) 
оф Харрогате, Риедале 
и Селби) 
Цоронер - ВДФ Цовердале 
Штаб полиције Н Јоркшира, 
Фулфорд Роад, Иорк ИО1 4БИ 
Тел: 01904 669332 
Факс: 01904 669313 
Иорк Дистрицт Хоспитал, 
Виггинтон Роад, Иорк ИО3 7ХЕ 
Тел: 01904 453044 
Факс: 01904 454332 
Јоркшир, југ 
Исток (Донцастер и 
Ротхерхам) 
Мртвозорник - ЕС Хоопер 
Мртвозорнички суд и канцеларија, 
Улица 5, у близини западне капије Запад, 
Донцастер ДН1 3АЕ 
Тел: 01302 385031 
Факс: 01302 364833 
(Ротхерхам) Полицијска станица, Маин Стреет, 
Ротхерхам С60 1КУ Тел: 01709 828182 
Фак: 01709 832185 

 
Паге 84 

84 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Запад (Барнслеи анд 
Мртвозорник - ЦП Дорриес 



Схеффиелд) 
Медицинско-правни центар, Улица Водени, 
Схеффиелд С3 7ЕТ 
Тел: 0114 273 8721 
Факс: 0114 272 6247 
Барнслеи Полице Статион, Цхурцхфиелд, 
Барнслеи, Соутх Иоркс 
Тел: 01226 736031 
Факс: 01226 736295 
ИОРКСХИРЕ, ВЕСТ 
Источни (Лидс и 
Мртвозорник Хинцхлифф 
Вакефиелд) 
(Вакефиелд) 71 Нортхгате, 
Вакефиелд ВФ1 3БС 
Тел: 01924 293237 
Фак: 01924 291603 
(Понтефрацт) Полицијска станица Понтефрацт, 
Реам кућа, Реам Терраце, 
Понтефрацт ВФ8 1ДП 
Тел: 01977 301060 
Фак: 01977 792314 
(Отлеи) Отлеи Полице Статион, 
Бридге Стреет, 
Отлеи ЛС21 3БА 
Тел: 01943 858037 
Факс: 01943 858024 
(Леедс Централ) Бисерне коморе, 
22 Источна парада, Лидс ЛС1 5БИ 
Тел: 0113 241 4103 
Факс: 0113 244 8585 
(Морлеи) Морлеи Полице Статион, 
Цорпоратион Стреет, Морлеи, 
Леедс ЛС27 9НБ 
Тел: 0113 238 2037 
Фак: 0113 238 2012 

 
Паге 85 

85 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Западни (Брадфорд, 
Мртвозорник - РЛ Вхиттакер 
Цалдердале и Кирклеес) 
(Брадфорд) Полицијски штаб у Вест Иорксхиреу, 
Тхе Тирлс, Брадфорд, Вест Иоркс 
Тел: 01274 373037 
Цити Цоуртс, Брадфорд, Вест Иорксхире БД1 1ЛА 
Тел: 01274 391362 
(Кеигхлеи) Вест Иорксхире Полице, 
Кеигхлеи Дивисион, Кеигхлеи, Девсбури 
Тел: 01535 617057 
(Девсбури) Вест Иорксхире Полице, 
Дивизија Девсбури, Алдамс Роад, Девсбури 
Тел: 01924 431037 
(Худдерсфиелд) полиција полиције у Иорксхиреу, 
Худдерсфиелд Дивисион, Цивиц Центер, 
Худдерсфиелд 
Тел: 01484 436700 



(Халифак) мртвозорништво, 
Царлтон Стреет 8, Халифак ХКС1 2АЛ 
Тел: 01422 354606 
Факс: 01422 380153 
ВАЛЕС 
Бридгенд & Гламорган 
Мртвозорник - П Валтерс 
Долински округ 
Полицијска станица, улица Сван, Мертхир Тидфил 
Тел: 01685 724228 
Факс: 01658 724262 
Полицијска станица, Берв Роад, Понтипридд 
Тел: 01443 743698 
Фак: 01443 743624 

 
Паге 86 

86 
Округ 
Цардифф и Вале од 
Гламорган Дистрицт 
Цармартхенсхире 
Округ 
Централни Северни Велс 
Округ 
Цередигион Дистрицт 
Гвент Дистрицт 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Адреса службеника 
Мртвозорник - Др ЛС Аддицотт 
Мртвозорнички суд, ново седиште полиције, 
Цатхаис Парк, Цардифф ЦФ10 3НН 
Тел: 029 2022 2777 
Факс: 029 2022 0638 
Мртвозорник - ВЈ Овен 
Полицијски штаб Дифед-Повис, Ваунланирафон, 
Лланелли, Дифед 
Тел: 01554 772222 
Факс: 01554 741118 
Полицијска станица, Парк браће, Кармартхен, Дифед 
Тел: 01267 232000 
Факс: 01267 234262 
Мртвозорник - ЈБ Хугхес 
Марбел Хоусе, Овертон Арцаде, 
Хигх Стреет, Врекхам, ЛЛ13 8ЛЛ 
Тел: 01978 357775 
Факс: 01978 358000 
Полицијска станица, Престатин 
Тел: 01978 290222 
Мртвозорник - ПЛ Брунтон 
Полицијска станица Абериствитх, Булевард улица, 
Бриеуц, Абериствитх СИ23 2ДУ 
Тел: 01970 612791 
Фак: 01970 625174 
Мртвозорник - ДТ Бовен 
Вицториа Цхамберс, 11 Цлитха Парк Роад, 
Невпорт, Гвент НП9 4ПБ 
Тел: 01633 264194 
Факс: 01633 841146 

 



Страница 87 
87 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Неатх и Порт Талбот 
Мртвозорник - ДЈ Осборне 
Округ 
Полицијска станица Понтардаве, ул. Хигх Стреет, 
Понтардаве, Свонси, СА8 3ЈЛ 
Тел: 01792 562784 
Факс: 01792 562750 
Мртвозорништво, Сибил Стреет, Цлидацх, 
Свансеа СА6 5ЕУ 
Тел: 01792 845058 
Фак: 01792 844902 
Североисточни Велс 
Мртвозорник - ЈБ Хугхес 
Округ 
Марбел Хоусе, Овертон Арцаде, 
Хигх Стреет, Врекхам, ЛЛ13 8ЛЛ 
Тел: 01978 357775 
Факс: 01978 358000 
Полицијска станица, Бодхифрид, Цлвид 
Тел: 01978 290222 
Северозападни Велс 
Мртвозорник - ДП Притцхард Јонес 
Округ 
Полицијска станица Бангор, Гартх Роад, 
Бангор, Гвинедд 
Тел: 01248 370333 
Пемброкесхире Дистрицт 
Мртвозорник - МС Ховеллс 
25 Хамилтон Терраце, Милфорд Хавен, 
Пемброкесхире СА73 3ЈЈ 
Тел: 01646 698129 
Факс: 01646 690607 
Повис Дистрицт 
Мртвозорник - Г Вилијамс 
Јеффреис и Повелл, улица Лион 4, 
Брецон, Повис ЛД3 7АУ 
Тел: 01874 622106 
Фак: 01874 623702 

 
Страница 88 

88 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Округ 
Адреса службеника 
Свонси округ 
Мртвозорник - ЈР Морган 
Централна полицијска станица, 
Алекандра Роад, Свонси 
Тел: 01792 456999 
Цалверт Хоусе, Цалверт Терраце, 
Свансеа СА1 6АП 
Тел: 01792 655178 
Факс: 01792 467002 
Б. НАЛАЗИ УРЕДНИЦЕ ЗА ЛИЗАЦИЈЕ, ЛОКАЛНЕ САВЕТНИКЕ О ТРЕЗУ И 
НАЦИОНАЛНИ МУЗЕЈИ (УКЉУЧУЈУЋИ РЕГИСТРАР ЗА ОБЛАСТ) 



Напомена: Замишљено је да у преносивој шеми антиквитета пронађу службенике за везу 
требало би да делује као координатор за случајеве блага са својих подручја. Међутим, само 13 
Откриће да су службеници за везу тренутно објављени (новембар 2002) и још 24 радна места 
биће креиран током 2003. Мрежа ће бити комплетирана у децембру 2003. године 
могуће је да ће локација неких од ових нових постова бити подложна променама. Потпуно 
детаљи ће бити објављени на веб локацији Портабле Антикуитиес, ввв.финдс.орг.ук 
ЕНГЛАНД 
Координатор за сва налазишта из Енглеске: 
Благајник, Одељење за кованице и медаље, Британски музеј, 
Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
Тел: 020 7323 8611; Факс: 020 7323 8546 
Бедфордсхире и Лутон 
Координатор за Бедфордсхире, Лутон и Хертфордсхире (од априла 2003.): 
Проналази официра за везу, музеј Бедфорд и музеј Веруламија, 
Хертфордсхире 
Музеј Бедфорд, Цастле Лане, Бедфорд, МК40 3КСД 
Тел: 01234 353323; Факс: 01234 273401 

 
Страница 89 

89 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј и уметничка галерија Лутон, Вардовн Парк, Лутон, ЛУ2 7ХА 
Тел: 01582 546723; Факс: 01582 546763 
Берксхире 
Координатор за Берксхире и Окфордсхире (од децембра 2003): 
Проналази официра за везу, музеј читања и Западни Берксхире 
Херитаге Сервице 
Служба музеја читања, Градска кућа, Улица Благраве, 
Читање, Беркс РГ1 1КХ 
Тел: 0118 939 9800; Факс: 0118 939 9881 
Музеј Вест Берксхире, Тхе Вхарф, Невбури, Беркс РГ14 5АС 
Тел: 01635 30511; Факс: 01635 38535 
Бристол 
Координатор за Глоуцестерсхире и Авон (од децембра 2003): 
Проналази службеника за везу, ц / о Градског музеја Бристол и округа Глоуцестерсхире 
Служба за археологију Савета 
Градски музеј и уметничка галерија Бристол, Куеен'с Роад, Бристол БС8 1РЛ 
Тел: 0177 922 3571; Факс: 0117 922 2047 
Буцкингхамсхире и Милтон Кеинес 
Координатор за Буцкингхамсхире и Милтон Кеинес (од априла 2003.): 
Проналази службеника за везу, ц / о Музеј Ресурса музеја у округу Буцкингхамсхире 
Центар, Тринг Роад, Халтон, Буцкс ХП22 5ПЈ 
Тел: 01296 624519; Факс: 01296 624519 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј округа Буцкингхамсхире, Цхурцх Стреет, 
Аилесбури, Буцкс ХП20 2КП 
Тел: 01296 337889; Факс: 01296 334884 
Цамбридгесхире анд Петербороугх 
Координатор за Цамбридгесхире и Петербороугх (од децембра 
2003): Пронашао официра за везу, ц / о одсек за археологију, Цамбридгесхире 
Окружно веће и Градски музеј и уметничка галерија, Петербороугх 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Окружни уред за археологију, Вијеће округа Цамбридгесхире, 
Бок ЕЛХ 1108, Цастле Цоурт, Схире Халл, Цастле Хилл, Цамбридге ЦБ3 0АП 
Тел: 01223 717312; Фак: 01223 362425 



Петербороугх музеј и уметничка галерија, Приестгате, Петербороугх ПЕ1 1ЛФ 
Тел: 01733 343329; Факс: 01733 341928 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Фитзвиллиам, одељење за кованице и медаље, 
Трумпингтон Стреет, Цамбридге ЦБ2 1РБ 
Тел: 01223 332900; Факс: 01223 332923 
Универзитетски музеј археологије и антропологије, 
Довнинг Стреет, Цамбридге ЦБ2 3ДЗ 
Тел: 01223 337733/333516; Фак: 01223 333517 
Музеј Висбецх и Фенланд, Музејски трг, Висбецх, Цамбс ПЕ13 1ЕС 
Тел: 01945 583817; Факс: 01945 589050 
Музеј Норрис, Броадваи, Ст Ивес, Хунтингдон, Цамбс ПЕ17 4БКС 
Тел: 01480 497314; Фак: 
Цхесхире и Халтон 
Координатор за Цхесхире, Халтон, Мерсеисиде и Велики Манцхестер 
(у посту): Проналази официра за везу, ц / о Цхесхире Мусеумс Сервице, Ливерпоол 
Музеј и Манчестер музеј 
Служба музеја у Чеширу, 162 Лондон Роад, 
Нортхвицх, Цхесхире ЦВ9 8АБ 
Тел: 01606 40394; Факс: 01606 350420 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Гросвенор, улица Гросвенор 27, Цхестер, ЦХ1 2ДД 
Тел: 01244 402008; Фак: 01244 347587 
Нортон Приори Мусеум Труст, Тудор Роад, Манор Парк, 
Рунцорн, Цхесхире ВА7 1СКС 
Тел: 01928 569895; Факс: 01928 589743 

 
Страница 91 

91 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Цорнвалл и отоци Сцилли 
Координатор за Цорнвалл (од августа 2003): Проналази официра за везу, 
ц / о Роиал Цорнвалл Мусеум, Ривер Стреет, Труро, Цорнвалл ТР1 2СЈ 
Тел: 01872 272205: Факс: 01872 240514 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Археолошка јединица Цорнвалл, зграда Кенналл, Олд Цоунти Халл, 
Статион Роад, Труро ТР1 3АИ 
Тел: 01872 323606; Факс: 01872 323811 
Цумбриа 
Координатор за Кумбрију и Ланцасхире (од децембра 2003): 
Проналази официра за везу, ц / о музеј Туллие Хоусе, Царлисле и Мусеум оф 
Ланцасхире, Престон 
Музеј и уметничка галерија Туллие Хоусе, Цастле Стреет, Царлисле, 
Цумбриа ЦА3 8ТП 
Тел: 01228 534781; Фак: 01228 810249 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Кендал, Станични пут, Кендал, Цумбриа ЛА9 6БТ 
Тел: 01539 721374; Факс: 01539 737976 
Батерија, обрва, Марипорт, Цумбриа ЦА15 6ЈД 
Тел: 01900 816168; Факс: 01900 816168 
Музеј док, Северни пут, Барров-ин-Фурнесс, Цумбриа ЛА14 2ПВ 
Тел: 01229 894444; Факс: 01229 811361 
Дербишир и Дерби 
Координатор за Дербисхире, Дерби, Ноттингхамсхире и Ноттингхам 
(од децембра 2003): Проналази официра за везу, музеј Дерби и 
Музеј Бревхоусе Иард, Ноттингхам 
Музеј и уметничка галерија Дербија, Странд, Дерби, ДЕ1 1БС 
Тел: 01332 716659; Факс: 01229 716670 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј и уметничка галерија Цхестерфиелд, Врата св. Марије, Цхестерфиелд, 



Дербисхире С41 7ТД 
Тел: 01246 345727; Фак: 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Музеј и уметничка галерија Буктон, Терраце Роад, Буктон, 
Дербисхире СК17 6ДА 
Тел: 01298 24658; Факс: 01298 78394 
Девон 
Координатор за Девон (од децембра 2003.): Проналази официра за везу, 
ц / о Меморијални музеј Краљевског Алберта, Куеен Стреет, Екетер, Девон ЕКС4 3РКС 
Тел: 01392 665858; Факс: 01392 421252 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Градски музеј и уметничка галерија, Драке Цирцус, Плимут, Девон ПЛ4 8АЈ 
Тел: 01752 304774; Фак: 01752 304775 
Историјска кућа и галерија опатије Торре, Кинг'с Дриве, Торкуаи ТК2 5ЈКС 
Тел: 01803 293593; Факс: 01803 215948 
Музеј Барнстаплеа и Северног Девона, Трг, Барнстапле ЕКС32 8ЛН 
Тел: 01271 346747; Фак: 01271 346407 
Дорсет, Боурнемоутх и Пооле 
Координатор за Дорсет, Боурнемоутх, Пооле и Сомерсет (у посту): 
Виши археолог, Служба за археологију, заједно са налазима везе 
службеник, ц / о Дирекција за заштиту животне средине, Окружна сала, Цоллитон Парк, 
Дорцхестер, ДТ1 1КСЈ 
Тел: 01305 224921/224277; Факс: 01305 224835 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј округа Дорсет, Дорцхестер ДТ1 1КСА 
Тел: 01305 262735; Факс: 01305 257180 
Музеј града Пооле, 4 Хигх Стреет, Пооле, Дорсет БХ15 1БВ 
Тел: 01202 262600; Факс: 01202 262622 
Дурхам, Нортхумберланд, Теессиде, Хартлепоол и Тине & Веар 
Координатор за североисток (од августа 2003.): Проналази официра за везу 
ц / о Музеј старина, Универзитет у Њукаслу и округ 
Археолог, уметност, библиотеке и музеји, савет округа Дурхам 
Музеј старина, Универзитет, Њукасл на Тајну, НЕ1 7РУ 
Тел: 0191 222 7849; Факс: 0191 222 8561 
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Окружни археолог, уметност, библиотеке и музеји, округ Дурхам 
Савет, Окружна дворана, Цо Дурхам ДХ1 5ТИ (такође одговоран за Бовес 
Музеј, Дворац Барнард) 
Тел: 0191 383 4212; Факс: 0191 384 1336 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Теес Арцхаеологи, Сир Виллиам Греи Хоусе, Цларенце Роад, 
Хартлепоол ТС24 8БТ 
Тел: 01429 523455; Факс: 01429 523477 
Музеј археологије, Универзитет у Дурхаму, Стари млин за пуњење, 
Банке, Дурхам Цити Д1 3ЕБ 
Тел: 0191 374 3623; Факс: 0191 374 3619 
Римска тврђава и музеј Арбеиа, Баринг Стреет, Соутх Схиелдс НЕ33 2ББ 
Тел: 0191 456 1369; Факс: 0191 427 6862 
Ессек 
Координатор за Ессек (од августа 2003.): Проналази официра за везу 
ц / о Музејска служба и баштина Цолцхестер Бороугх-а 
Конзерваторски огранак, Савет округа Ессек 
Цолцхестер Мусеумс, Музејски ресурсни центар, 14 Риегате Роад, 



Цолцхестер ЦО1 1ИГ 
Тел: 01206 282931/2; Факс: 01206 282925 
Огранак за очување баштине, савет округа Ессек, одељење за планирање, 
Цоунти Халл, Цхелмсфорд ЦМ1 1КХ 
Тел: 01245 437637; Факс: 01245 258353 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Цхелмсфорд Мусеумс Сервице, Олд Цеметери Лодге, 
1 Вриттле Роад, Цхелмсфорд ЦМ1 3БЛ 
Тел: 01245 615120; Факс: 01245 611254 
Музеј Харлов, Мускхам Роад, Офф Фирст Авенуе, Харлов ЦМ20 2ЛФ 
Тел: 01279 454959; Факс: 01279 442789 
Централни музеј, Вицториа Авенуе, Соутхенд он Сеа, Ессек СС2 6ЕВ 
Тел: 01702 215131/434449; Фак: 01702 349806 
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Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Тхурроцк Мусеум, Тхамесиде Цомплек, Орсетт Роад, Греис, 
Ессек РМ17 5ДКС 
Тел: 01375 382555; Факс: 01375 392666 
Глоуцестерсхире, Соутх Глоуцестерсхире и Бристол 
Координатор за Глоуцестерсхире и Авон (од децембра 2003): 
Проналази службеника за везу ц / о Градског музеја Бристол и округа Глоуцестерсхире 
Служба за археологију Савета 
Градски музеј и уметничка галерија Бристол, Куеен'с Роад, Бристол БС8 1РЛ 
Тел: 0117 922 3571; Факс: 0117 922 2047 
Служба за археологију, Окружно веће Глоуцестерсхире, 
Одељење за животну средину, Схире Халл, Глоуцестер ГЛ1 2ТХ 
Тел: 01452 425705; Фак: 01452 425356 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Археологија за планирање / СМР, Јужни Глоуцестерсхире Цоунцил, 
ц / о Цивиц Центер, Хигх Стреет, Кингсвоод, Бристол БС12 9ТР 
Тел: 01454 863648; Фак: 01454 865173 
Уметничка галерија и музеј Челтенхама, улица Цларенце, 
Цхелтенхам, ГЛ50 3ЈТ 
Тел: 01242 237431; Факс: 01242 262334 
Градски музеј и уметничка галерија, Брунсвицк Роад, Глоуцестер, ГЛ1 1ХП 
Тел: 01452 396131; Факс: 01452 410898 
Музеј Цориниум, Парк Стреет, Циренцестер, Глос ГЛ7 2БКС 
Тел: 01285 655611; Факс: 01285 643286 
Хемпшир, Портсмут и Саутемптон 
Координатор за Хампсхире, Портсмоутх и Соутхамптон (у посту): 
Проналази службеника за везу ц / о Винцхестер Мусеумс Сервице 
Винцхестер Мусеумс Сервице, Хиде Хисториц Ресоурцес Центер, 
75 Хиде Стреет, Винцхестер СО23 7ДВ 
Тел: 01962 848269; Фак: 01962 848299 
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Предмети се такође могу депоновати на: 
Музејска служба савета округа Хампсхире, Цхилцомб Хоусе, 
Цхилцомб Лане, Винцхестер, Хантс СО23 8РД 
Тел: 01962 846304; Факс: 01962 869836 
Градски уред за музеј и записе, Музејски пут 
Олд Портсмоутх, Хантс ПО1 2Љ 
Тел: 023 9282 7261; Факс: 023 9287 5276 
Музеј археологије, Улица Винкле, Саутемптон, Хантс СО14 2НИ 
Тел: 023 8063 5904; Факс: 023 8033 9601 



Херефордсхире 
Координатор за Херефордсхире, Схропсхире, Телфорд и Врекин 
(од децембра 2003): Проналази официра за везу у музеју Херефорд и 
Музеј Ровлеи'с Хоусе, Схревсбури 
Херефорд музеј и уметничка галерија, Броад Стреет, Херефорд, 
Херефордсхире ХР4 9АУ 
Тел: 01432 260692; Факс: 01432 342492 
Хертфордсхире 
Координатор за Хертфордсхире, Бедфордсхире и Лутон (од априла 2003.): 
Проналази официра за везу у музеју Веруламиум, Ст Мицхаелс, Ст Албанс, 
Хертс АЛ3 4СВ 
Тел: 01727 751810; Факс: 01727 859919 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Ресурсни центар музеја Северног Хертфордсхира, 
Буримеад Роад, Хитцхин СГ5 1РТ 
Тел: 01462 474256; Фак: - 
Музеј и уметничка галерија Летцхвортх, Броадваи, 
Летцхвортх, Хертс СГ6 3ПФ 
Тел: 01462 685647; Факс: 01462 481879 
Музејска служба Велвин Хатфиелд, Музеј и Млин Греен Милл, 
Милл Греен, Хатфиелд, Хертс АЛ9 5ПД 
Тел: 01707 271362; Факс: 01707 272511 
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Острво Вајт 
Координатор за Острво Вајт (од августа 2003): Проналази официра за везу 
ц / о Археолошки центар Острво Вајт 61 Цлаттерфорд Роад, Царисброоке, 
Невпорт, Острво Вајт ПО30 1НЗ 
Тел: 01983 529963; Факс: 01983 823810 
Кент 
Координатор за Кент и Медваи (у посту): Проналази официра за везу, 
Херитаге Цонсерватион Гроуп, Савет округа Кент, 2. спрат, 
Кућа Инвицта, Цоунти Халл, Маидстоне МЕ14 1КСКС 
Тел: 01622 221544; Факс: 01622 221636 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј града Дартфорда, Маркет Стреет, Дартфорд, Кент ДА1 1ЕУ 
Тел: 01322 343555; Факс: 01322 343209 
Музеј Довер, Трг пијаца, Довер, Кент ЦТ16 1ПБ 
Тел: 01304 201066; Факс: 01304 241186 
Музеј Фолкестоне, Граце Хилл, Фолкестоне, Кент ЦТ20 1ХД 
Тел. и факс: 01303 256710 
Музеј Маидстоне и уметничка галерија Бентлиф, Улица Ст Фаитх'с, 
Маидстоне, Кент МЕ14 1ЛХ 
Тел: 01622 754497/756405; Факс: 01622 685022 
Музеј и уметничка галерија Тунбридге Веллс, Грађански центар, 
Моунт Плеасант, Тунбридге Веллс, Кент ТН1 1ЈН 
Тел: 01892 554171/526121; Факс: 01892 534227 
Краљевски музеј и уметничка галерија, ул. 18 Хигх Стреет, 
Цантербури, Кент ЦТ1 2РА 
Тел: 01227 452747; Факс: 01227 455047 
Ланцасхире 
Координатор за Ланцасхире, Блацкбурн са Дарвеном, Блацкпоол и 
Цумбриа (од децембра 2003): Проналази официра за везу у музеју 
Музеј куће Ланцасхире, Престон анд Туллие Хоусе, Царлисле 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Музеј Ланцасхиреа, Станлеи Стреет, Престон, Ланцасхире ПР1 4ИП Тел: 
01772 264061; Факс: 01772 264079 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Градски музеј, Трг пијаце, Ланцастер ЛА1 1ХТ 
Тел: 01524 64637; Факс: 01524 841692 
Римски музеј Рибцхестер, Риверсиде, Рибцхестер, Престон, Ланцс ПР3 3КСС 
Тел: 01254 878261; Фак: - 
Службеник за планирање (археологија / СМР), планирање савета округа Ланцасхире 
Одељење, ПО Бок 9, Кућа цехова, Цросс Стреет, Престон ПР1 8РД 
Тел: 01772 261550/1; Фак: 01772 263423 
Лестершир, Лестер и Рутланд 
Координатор за Леицестерсхире, Леицестер и Рутланд (од августа 2003): 
Проналази службеника за везу ц / о службе за баштину округа Леицестерсхире 
и Музеј зидова Јевреја 
Савет округа Леицестерсхире, Херитаге Сервицес, Суите 4, Бридге Парк Плаза, 
Бридге Парк Роад, Тхурмастон, Леицестер ЛЕ1 4ЛБ 
Тел: 0116 2645810; Факс: 0116 2645819 
Музеј зидова Јевреја, Цирцле Ст Ницхолас, Леицестер, ЛЕ1 7БИ 
Тел: 0116 247 3021; Фак: 0116 251 2257 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј округа Рутланд, Цатмос Стреет, Оакхам, Рутланд ЛЕ15 6ХВ 
Тел: 01572 723654; Факс: 01772 757576 
Линцолнсхире 
Координатор за Линцолнсхире (од априла 2003): Проналази официра за везу 
ц / о Линцолнсхире СМР, Службе за очување савета округа Линцолнсхире, 
Дирекција за аутоцесте и планирање, Градска кућа, Беаумонт Накнада, 
Линцолн ЛН1 1ДН 
Тел: 01522 553073; Факс: 01522 553149 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј града и округа, Лане 12 фрањеваца, Линцолн, ЛН2 5АЛ 
Тел: 01522 530401; Факс: 01522 530724 
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Археолог заједнице, Савет града Бостон, 
ц / о Херитаге Линцолнсхире, Тхе Олд Сцхоол, Цамерон Стреет, 
Хецкингтон, Слеафорд НГ34 9РВ 
Тел: 01529 461499; Факс: 01529 461001 
Археолог заједнице, Окружно веће Северног Кестевена, 
ц / о Херитаге Линцолнсхире, Тхе Олд Сцхоол, Цамерон Стреет, 
Хецкингтон, Слеафорд НГ34 9РВ 
Тел: 01529 461499; Факс: 01529 461001 
Линцолнсхире, Нортх анд Нортх Еаст Линцолнсхире 
Координатор за сјеверни и сјевероисточни Линцолнсхире (у посту): 
официр за везу, музеј и уметничка галерија Северног Линколнсхира, 
Освалд Роад, Сцунтхорпе, Северни Линцолнсхире ДН15 7БД 
Тел: 01724 843533; Факс: 01724 270474 
Лондон, Велики 
Координатор за Велики Лондон (од августа 2003): 
Проналази официра за везу ц / о Одељења за рану историју Лондона, 
Музеј Лондона, Лондон Валл, Лондон ЕЦ2И 5ХН 
Тел: 020 7600 3699; Факс: 020 7600 1058 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Вестри Хоусе, Вестри Роад, Лондон Е17 9НХ 
Тел: 020 8509 1917; Фак: - 
Музеј Кингстон, Вхеатфиелд Ваи, Кингстон упон Тхамес, Сурреи КТ1 2ПС 
Тел: 020 8546 5386; Факс: 020 8547 6747 
Манцхестер, Греатер и Мерсеисиде 



Координатор за већи Манцхестер, Мерсеисиде, Цхесхире и Халтон 
(у посту): Проналази официра за везу ц Ливерпоол Мусеум, Манцхестер 
Служба музеја и музеја у Чеширу 
Музеј Ливерпула, улица Виллиам Бровн, Ливерпоол Л3 8ЕН 
Тел: 0151 478 4259; Факс: 020 478 4066 
Музеј у Манчестеру, Универзитет у Манчестеру, Окфорд Роад, 
Манцхестер, М13 9ПЛ 
Тел: 0161 275 2634; Факс: 0161 275 2676 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј и уметничка галерија Болтон, Ле Манс Цресцент, Болтон, Ланцс БЛ1 1СЕ 
Тел: 01204 332211; Фак: 01204 332241 
Норфолк 
Координатор за Норфолк (у посту): Проналази службенике за везу ц / о Идентификација 
и Служба снимања, Норфолк музеји и археолошка служба, 
Грессенхалл и Схирехалл, Норвицх 
Служба за идентификацију и снимање, Норфолк музеји и археологија 
Сервис, Унион Хоусе, Грессенхалл, Дерехам, Норфолк НР20 4ДР 
Тел: 01362 869289/869290; Фак: 01362 860951 
Норфолк музеји и археолошка служба, Схирехалл анд Студи Центер, 
Норвицх, Норфолк НР1 3ЈУ 
Тел: 01603 223625; Факс: 01603 765651 
Нортхамптонсхире 
Координатор за Нортхамптонсхире (у посту): Проналази официра за везу 
ц / о Историјски тим за животну средину, Савет округа Нортхамптонсхире, 
ПО Бок 163, Цоунти Халл, Нортхамптон НН1 1АКС 
Тел: 01604 237249; Факс: 01604 236696 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Централни музеј и уметничка галерија, Гуилдхалл Роад, Нортхамптон НН1 1ДП 
Тел: 01604 238548; Факс: 01604 238720 
Нотингхамсхире 
Координатор за Дербисхире, Дерби, Ноттингхамсхире и Ноттингхам 
(од децембра 2003.): Проналази официра за везу у музеју Бревхоусе Иард 
и тим за баштину Савета округа Нотингхам 
Музеј дворишта Бревхоусе, Цастле Боулевард, Ноттингхам, НГ7 1ФБ 
Тел: 0115 915 3600; Факс: 0115 935 0988 
Главни археолошки службеник, вијеће округа Ноттингхамсхире, 
Одељење за животну средину, Трент Бридге Хоусе, Фок Роад, Вест Бридгфорд, 
Нотингем, НГ2 6БЈ 
Тел: 0115 977 2116; Факс: 0115 977 2418 
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Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Бассетлав, Кућа Амцотт, Грове Стреет, Ретфорд, Ноттс ДН22 6ЈУ 
Тел: 01777 713749; Факс: 01777 713749 
Музеј и уметничка галерија Мансфиелд, Лееминг Стреет, 
Мансфиелд, Ноттс НГ18 1НГ 
Тел: 01623 463088; Фак: 01623 412922 
Окфордсхире 
Координатор за Берксхире и Окфордсхире (од децембра 2003): 
Проналази службеника за везу ц / о Окфордсхире Мусеумс Сторе 
Продавница музеја Окфордсхире, Витнеи Роад, Стандлаке, Окон ОКС8 7КГ 
Тел: 01865 300972; Факс: 01865 300519 
Предмети се такође могу депоновати на: 



Соба за новчиће Хеберден, Асхмолеан Мусеум, Окфорд ОКС1 2ПХ 
Тел: 01865 278058; Факс: 01865 278057 
Одељење за старине, Музеј Ашмола, Окфорд ОКС1 2ПХ 
Тел: 01865 278000; Факс: 01865 278057 
Схропсхире и Телфорд & Врекин 
Координатор за Херефордсхире, Схропсхире и Телфорд & Врекин 
(од децембра 2003.): Проналази официра за везу ц. о Ровлеи'с Хоусе 
Музеј, Схревсбури и Херефорд Мусеум 
Музеј Ровлеис Хоусе, Баркер Стреет, Схревсбури СИ1 1КХ 
Тел: 01743 361196; Факс: 01743 358411 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Служба за археологију округа Шропсхире, Винстон Цхурцхилл 
Зграда, Радброок центар Радброок Роад, Схревсбури СИ3 9БЈ 
Тел: 01743 254018; Факс: 01743 254047 
Музеј кружних музеја Иронбридге, Иронбридге, Телфорд, Схропсхире ТФ8 7АВ 
Тел: 01952 433522; Фак: 01952 432204 
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Сомерсет 
Координатор за Сомерсет (у посту): Чувар археологије, 
Служба музеја округа Сомерсет у сарадњи са налазима 
официр, замак, дворац Греен, Таунтон, Сомерсет ТА1 4АА 
Тел: 01832 320200; Факс: 01832 320229 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Адмирала Блакеа, улица Блаке, Бридгватер, Сомерсет ТА6 3БН 
Тел: 01278 456127; Факс: 01278 444076 
Музеј Веллс, 8 Цатхедрал Греен, Веллс, Сомерсет БА5 2УЕ 
Тел: 01749 673477; Факс: 01749 675337 
Музеј Јужног Сомерсета, Хендфорд, Иеовил, Сомерсет БА20 1УН 
Тел: 01935 424774; Факс: 01935 424774 
Музеј руралног живота Сомерсет, Аббеи Фарм, Цхилквелл Стреет, 
Гластонбури, Сомерсет БА6 8ДБ. 
Тел: 01458 831197 
Национални парк Екмоор (за пажњу археолога), 
Екмоор Хоусе, Дулвертон, Сомерсет ТА22 0ХЛ. 
Тел: 01398 323665 
Сомерсет, Север и Батх & Нортх Еаст Сомерсет 
(делови бивше округа Авон) 
Координатор за бившу жупанију Авон и Глоуцестерсхире 
(од децембра 2003): Проналази официра за везу, град Бристол 
Музеј и уметничка галерија, Куеен'с Роад, Бристол БС8 1РЛ 
Тел: 0117 922 3571; Факс: 0117 922 2047 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј римских купатила, пумпа, улица 4 Сталл, купатило БА1 1ЛЗ 
Тел: 01225 477773; Фак: 01225 477243 
Музеј Северног Сомерсета, Бурлингтон Стреет, 
Вестон супер Маре, Сомерсет БС23 1ПР 
Тел: 01934 621028; Факс: 01934 612526 
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Стаффордсхире и Стоке на Тренту 
Координатор за Стаффордсхире, Стоке на Тренту и Вест Мидландс 
(од априла 2003): Проналази официра за везу у Музеју Поттери и 
Градски музеј у Бирмингему 
Музеј грнчара, Бетхесда улица, Ханлеи, Стоке на Трент СТ1 3ДЕ 



Тел: 01782 232323; Факс: 01782 232500 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Тамвортх Цастле анд Мусеум Сервице, Тхе Холловаи, Ладибанк, 
Тамвортх, Стаффс Б79 7ЛР 
Тел: 01827 709626; Факс: 01827 709630 
Суффолк 
Координатор за Суффолк (у посту): Проналази службенике за везу археолошких 
Сервисно веће округа Суффолк, Схире Халл, Бури Ст Едмундс, ИП33 2АР 
Тел: 01284 352449; Факс: 01284 352443 или на 
Археолошка служба, Савет округа Суффолк, Кућа Светог Едмунда, 
Ропе Валк, Ипсвицх ИП4 1ЛЗ 
Тел: 01473 583290; Факс: 01473 230078 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музејска служба у Ипсвичу, Хигх Стреет, Ипсвицх ИП1 3КХ 
Тел: 01473 433550; Факс: 01463 433558 
Музеј Моисе'с Халл, Цорнхилл, Бури Ст Едмундс, Суффолк ИП33 1СКС 
Тел: 01284 757488; Факс: 01284 757079 
Сурреи 
Координатор за Сурреи (од априла 2003.): Проналази официра за везу ц СМР, 
Одјел за одрживи развој, Вијеће округа Сурреи, Цоунти 
Халл, Кингстон на Темзи КТ1 2ДИ 
Тел: 020 8541 9083; Факс: 020 8541 9021 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Гуилдфорд музеј, Цастле Арцх, Гуилдфорд, Сурреи ГУ1 3СКС 
Тел: 01483 444750; Фак: 01483 532391 
Музеј Источног Суррија, 1 Стаффорд Роад, Цатерхам, Сурреи ЦР3 6ЈГ 
Тел: 01883 340275; Фак: - 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Суссек, Исток и Запад и Брајтон и Хове 
Координатор за Суссек, Бригхтон анд Хове (од августа 2003): 
Проналази службеника за везу ц / о Барбиканске куће, 169 Хигх Стреет, Левес, 
Источни Суссек БН7 1ИЕ 
Тел: 01273 486290; Факс: 01273 486990 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј и умјетничка галерија Вортхинг, Цхапел Роад, Вортхинг, 
Вест Суссек БН11 1ХП 
Тел: 01903 239999 к 2528; Фак: 01903 236277 
Музеј и уметничка галерија Хастингс, Цамбридге Роад, 
Хастингс, Источни Суссек ТН34 1ЕТ 
Тел: 01424 781155; Факс: 01424 781165 
Музеј округа Цхицхестер, 29 Литтле Лондон, 
Цхицхестер, Вест Суссек ПО19 1ПБ 
Тел: 01243 784683; Факс: 01243 776766 
Римски двор и музеј Фисхбоурне, Салтхилл Роад, 
Фисхбоурне, бр Цхицхестер, западни Суссек ПО19 3КР 
Тел: 01243 785859; Факс: 01243 539266 
Варвицксхире 
Координатор за Варвицксхире и Ворцестерсхире (у посту): Проналази везу 
службеник ц / о Музеј Варвицк, Музеј округа Ворцестерсхире, Хартлебури 
Градски музеј замка и Ворцестера 
Музеј Варвицксхире, Маркет Плаце, Варвицк ЦВ34 4СА 
Тел: 01926 412500; Факс: 01926 419840 
Вест Мидландс 
Координатор за Стаффордсхире, Стоке на Тренту и Вест Мидландс 
(од априла 2003): Проналази официра за везу ц. о музеју у Бирмингхаму 
Музеј и уметничка галерија у Бирмингхаму, Цхамберлаин Скуаре, 
Бирмингхам Б3 3ДХ 



Тел: 0121 303 4636; Фак: 0121 303 1294 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Хербертова уметничка галерија и музеј, Јордан Велл, Цовентри ЦВ1 5КП 
Тел: 01203 832381/86; Факс: 01203 832410 
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Вилтсхире и Свиндон 
Координатор за Вилтсхире и Свиндон (од августа 2003): 
Проналази официра за везу ц Вилкес Херитаге Мусеум, Девизес, 
Музеј Салисбури и Соутх Вилтсхире и музеј Свиндон 
Музеј баштине Вилтсхире-а, 41 Лонг Стреет, Девизес, Вилтс СН10 1НС 
Тел: 01380 727369; Факс: 01380 722150 
Музеј Салисбурија и Јужног Вилтсхира, Краљева кућа, 
65 Тхе Цлосе, Салисбури, Вилтс СП1 2ЕН 
Тел: 01722 332151; Факс: 01722 325611 
Музеј и уметничка галерија Свиндон, Батх Роад, Свиндон, Вилтс СН1 4БА 
Тел: 01793 466556; Фак: 01793 484141 
Ворцестерсхире 
Координатор за Ворцестерсхире и Варвицксхире (у посту): 
Проналази официра за везу у музеју округа Ворцестерсхире, 
Дворац Хартлебури, градски музеј Ворцестер и музеј Варвицк 
Музеј округа Ворцестерсхире, дворац Хартлебури, Хартлебури, 
нр Киддерминстер ДИ11 7КСЗ 
Тел: 01299 250416; Фак: 01299 251890 
Ворцестер Цити Мусеум, Форегате Стреет, Ворцестер ВР1 1ДТ 
Тел: 01905 25371; Факс: 01905 616979 
Ворцестерсхире Археолошка служба, Воодбури Халл, 
Универзитетски колеџ у Ворцестеру, Хенвицк Грове, Ворцестер ВР2 6АЈ 
Тел: 01905 855455 
Јоркшир: Северна, Источна вожња, Хул и Јорк 
Координатор за Иорк, Нортх Иорксхире и Еаст Ридинг (у посту): 
Проналази официра за везу, музеј Јоркшир, Музејске вртове, 
Иорк ИО1 7ФР 
Тел: 01904 551806; Факс: 01904 551802 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј краљевске пумпе, Цровн Плаце, Харрогате, 
Северни Јоркшир ХГ1 2РИ 
Тел: 01423 503340; Факс: 01423 840026 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Музеј Хулл анд Еаст Ридинг, ул. 36 Хигх Стреет, Хулл ХУ1 1ПС 
Тел: 01482 613902; Факс: 01482 613710 
Јоркшир: Јужни и Западни 
Координатор за Јужни и Западни Јоркшир (од децембра 2003.): 
Проналази официра за везу у Донцастер музеју и Западном Јоркширу 
Служба за археологију, Вакефиелд 
Донцастер музеј и уметничка галерија, Цхецкер Роад, Донцастер ДН1 2АЕ 
Тел: 01302 734293; Факс: 01302 735409 
Служба за археологију Вест Иорксхиреа, Регистар дјела, 
Невстеад Роад, Вакефиелд ВФ1 2ДЕ 
Тел: 01924 306797; Фак: 01924 306810 
Предмети се такође могу депоновати на: 
Музеј Аббеи Хоусе и опатија Кирксталл, Аббеи Роад, 
Кирксталл, Леедс ЛС5 3ЕХ 
Тел: 0113 230 5492; Факс: 0113 230 5499 



Музеј града Схеффиелда и уметничку галерију Маппин, Вестон Парк, 
Схеффиелд, С Иоркс С10 2ТП 
Тел: 0114276; Факс: 0114 275 0957 
Музеј Ротхерхам, Цлифтон Парк, Ротхерхам, С Иоркс С65 2АА 
Тел: 01709 823635; Факс: 01709 823631 
Уметничка галерија и музеј Манор Хоусе, Цастле Иард, 
Илклеи, Вест Иорксхире ЛС29 9ДТ 
Тел: 01943 600066; Факс: 01943 817079 
Музеј Банкфиелд, Боотхтовн Роад, Халифак ХКС3 6ХГ 
Тел: 01422 354823/352334; Факс: 01422 349020 
Музеј Вакефиелд, Воод Стреет, Вакефиелд ВФ1 2ЕВ 
Тел: 01924 305351; Фак: 01924 305353 
Меморијални музеј Толсон, Парк Равенскновле, Худдерсфиелд, 
Вест Иоркс ХД5 8ДЈ 
Тел: 01484 223830; Факс: 01484 223843 
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ВАЛЕС 
Координатор за сва налазишта из Велса: 
ц / о Одељење за археологију и нумизматику, 
Национални музеј и галерија, Цатхаис Парк, Цардифф ЦФ10 3НП 
Тел: 029 20573229; Факс: 029 20667320 
Долине Бридгенд и Гламорган 
Музеј и галерија долине Цинон, Депот Роад, Гадлис, Абердаре ЦФ44 8ДЛ 
Тел: 01685 886729; Факс: 01685 886730 
Кардиф и Гламоорган 
Национални музеј и галерија, Цатхаис Парк, Цардифф ЦФ10 3НП 
Тел: 029 2057 3229; Факс: 029 2066 7320 
Цармартхенсхире 
Музеј округа Цармартхенсхире, Абергвили, Цармартхен, 
Цармартхенсхире, СА31 2ЈГ 
Тел: 01267 231691; Фак: 01267 223830 
Цередигион 
Музеј и галерија Цередигион, Колосеум, Терраце Роад, 
Абериствитх, Дифед СИ23 2АК 
Тел: 01970 633088; Факс: 01970 633084 
Гвент 
Музеј Абергавенни, Дворац, Цастле Цастле, Абергавенни, 
Монмоутхсхире НП27 5ЕЕ (за Монмоутхсхире) 
Тел: 01873 854282; Факс: 01873 736004 
Музеј Цхепстов, Гви Хоусе, Бридге Стреет, Цхепстов, 
Монмоутхсхире НП16 5ЕЗ (за Монмоутхсхире) 
Тел: 01291 625981; Фак: 01291 625983 
Музеј Нелсон и Локални историјски центар, Улица Приори, 
Монмоутх, Монмоутхсхире НП25 3КСА (за Монмоутхсхире) 
Тел: 01600 713519; Факс: 01600 775001 
Музеј и уметничка галерија Њупорта, Трг Џона Фроста, Невпорт НП20 1ПА 
Тел: 01633 840064; Факс: 01633 222615 
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Музеј Амгуеддфа Понтипоол, Парк зграде, 
Понтипоол, Торфаен НП4 6ЈХ 
(за округ Торфаен Цоунти) 
Тел: 01495 752036; Факс: 01495 752043 
Неатх Порт Талбот 



Музеј Натх, Гвин Халл, Орцхард Стреет, Неатх, 
Неатх Порт Талбот СА11 1ДТ 
Тел: 01639 645741/645726; Факс: 01639 645726 
Археолошки заклада Гламорган-Гвент, Хеатхфиелд Хоусе, 
Хеатхфиелд, Свонси СА1 5ЕЛ 
Тел: 01792 655208; Факс: 01792 474469 
Североисточни Велс 
Музеј округа Врекхам, зграде округа, 
Регент Стреет, Врекхам ЛЛ11 1РБ 
Тел: 01978 317970; Факс: 01978 317982 
Служба музеја у Флинтсхиреу, седиште библиотеке, 
Окружна дворана, калуп ЦХ7 6НВ 
Тел: 01352 704409; Факс: 01352 753662 
Северни Валес Централ 
Музеј Лландудно, улица 17-19 Глоддаетх, Лландудно, Цонви, ЛЛ30 2ДД 
(за округ Цонви Цоунти) 
Тел: 01492 876517; Факс: 01492 876517 
Рхил библиотека, музеј и уметнички центар, 
Цхурцх Стреет, Рхил, Цлвид ЛЛ18 3АА (за Денбигхсхире) 
Тел: 01745 353814; Фак: 01745 331438 
Библиотека, музеј и галерија Денбигх, Халл Скуаре, 
Денбигх ЛЛ16 3НУ (за Денбигхсхире) 
Тел: 01745 816313; Факс: 01745 816427. 
Северозападни Велс 
Музеј и уметничка галерија Бангор, Ффордд Гвинедд, 
Бангор, Гвинедд ЛЛ57 1ДТ 
(за Гвинедд) 
Тел: 01248 353368; Факс: 01248 370426 
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Ориел Инис Мон, Рхосмеирцх, Ллангефни, Англесеи ЛЛ77 7ТК 
(за Англесеи) 
Тел: 01248 724444; Факс: 01248 750282 
Пемброкесхире 
Музеј Сцолтон Манор, Спиттал, Хаверфордвест, Пемброкесхире СА62 5КЛ 
Тел: 01437 731328; Факс: 01437 731743 
Повис 
Музеј Брецкноцк, Капетанова шетња, Брецон, 
Повис ЛД3 7ДВ 
(за јужни Повис) 
Тел: 01874 624121 
Музеј Повисланд и каналски центар Монтгоммери, 
Тхе Цанал Вхарф, Велсхпоол, Повис 
СИ21 7АК (за северни Повис) 
Тел: 01938 554656; Фак: 01938 554656 
Музеј Раднорсхире, Темпле Стреет, Лландриндод Веллс, ЛД1 5ДЛ 
(за средње пудере) 
Тел: 01597 824513; Фак: 01579 825781 
Свансеа 
Музеј Свонсија, Вицториа Роад, Свонси СА1 1СН 
Тел: 01792 653763; Фак: 01792 652585 
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Ц. ЗАПИСОВИ О МЕСТИМА И СПОМЕНИЦИМА, УРБАНО АРХЕОЛОШКА 
БАЗЕ БАЗА И АРХЕОЛОГИ ЛОКАЛНЕ ВЛАДЕ 



Напомена: информације на овој листи могу се променити. Енглеска баштина (национална) 
Спомен центар за снимање, Греат Вестерн Виллаге, Кембле Дриве, Свиндон, Вилтс 
СН2 2ГЗ. Тел: 01793 414700 / ввв.енглисх-херитаге.орг.ук) одржава тренутну листу 
свих података о локалитетима и споменицима и урбаним археолошким базама података. 
ЕНГЛАНД 
АВОН (види такође СОМЕРСЕТ) 
Купатило 
Археолошки службеник, Батх и Североисточни савет Сомерсета, 
Услуге планирања, Кућа Тримбридге, Улица Трим, Купатило БА1 2ДП 
Тел: 01225 477651 
Директор ископавања археолошког фонда Батх, 
4 Циркус, купатило БА1 2ЕВ 
Тел: 01225 477756/316595 
Бристол 
Градски археолог, Градско веће Бристола, планирање, транспорт и 
Развојне услуге, Брунел Хоусе, Ст Георге'с Роад, Бристол БС1 5УИ 
Тел: 0117 922 3044 
БЕДФОРДСХИРЕ 
Службеник за информације о животној средини, баштина и животна средина 
Одељење, Жупанијско веће Бедфордсхире, Цоунти Цоунти, улица Цаулдвелл, 
Бедфорд МК42 9АП Тел: 01234 228072 
лутон 
Лутон Бороугх СМР, техничар за планирање, Одељење за планирање 
и група за развој, урбану обнову и туризам, 
Градска кућа, Лутон ЛУ1 2БК Тел: 01582 546310 
БЕРКСХИРЕ 
ц / о Старији археолог, Бабтие Гроуп, Сцхоол Греен, Схинфиелд, 
Очитавање РГ2 9ХЛ 
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Службеник СМР за западни Беркшир, Служба за баштину Западног Беркшира, 
Вест Берксхире Цоунцил, Тхе Вхарф, Невбури РГ14 5АС 
Тел: 0118 988 1555 
Тел: 01635 519534 
оставштина@вестберкс.гов.ук 
БУЦКИНГХАМСХИРЕ 
Службеник за археологију СМР, Жупанијска археолошка служба, 
Службе за заштиту животне средине, савет округа Буцкингхамсхире, 
Округ Халл, Аилесбури ХП20 1УИ 
Тел: 01296 382072/382927 
смр@буцксцц.гов.ук 
Милтон Кеинес 
Археолошки службеник, Савет Милтон Кеинес, Употреба земљишта и 
Стратегија транспорта, поштански сандучић 112, цивилне канцеларије, 1 саксонска капија исток, 
Милтон Кеинес МК9 3ХК 
Тел: 01908 252902 
КАМБРИДГЕСХИРЕ 
Цамбридгесхире СМР и Цамбридге УАД, виши археолог 
Бок ЕЛХ 1108, Цастле Цоурт, Схире Халл, Цастле Хилл, Цамбридге ЦБ3 0АП 
Петербороугх 
Петербороугх Цити СМР, Археолошки службеник, Градско веће Петербороугх, 
Петербороугх музеј и уметничка галерија, Приестгате, Петербороугх ПЕ1 1ЛФ 
Тел: 01223 717312 
Тел: 01733 343329 
аац632@петербороугх.гов.ук 
ЦХЕСХИРЕ 
Цхестер 
Цхесхире СМР, археолошки службеник, Савет округа Цхесхире, 



Планирање животне средине, Бацкфорд Халл, Бацкфорд, Цхестер ЦХ1 6ПЗ 
Тел: 01244 603160 
Цхестер Цити УАД, градски археолог, археологија Цхестера, 
Улица Гросвенор 27, Цхестер ЦХ1 2ДД 
Тел: 01244 402021 
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Градски археолог, Градско веће Цхестера, Форум, Цхестер ЦХ1 2ХС 
Тел: 01244 321616 
ЦЛЕВЕЛАНД (ТЕЕССИДЕ) 
Службеник СМР, Теес Арцхаеологи, Сир Виллиам Граи Хоусе, 
Цларенце Роад, Хартлепоол ТС24 8БТ 
Тел: 01429 523455 теес-арцхаеологи@хартлепоол.гов.ук 
ЦОРНВАЛЛ 
Службеник СМР, Археолошка јединица у Цорнваллу, Дирекција за планирање, 
Зграда Кенналл-а, Олд Цоунти Халл, Статион Роад, Труро ТР1 3ЕКС 
Тел: 01872 323606 
ЦУМБРИА 
Службеник СМР, Жупанијско веће Цумбриа, Жупанијске канцеларије, 
Кендал ЛА9 4РК 
Тел: 01539 773432 
царлисле 
Царлисле УАД, Универзитет за археологију Царлисле у Брадфорду, Схаддон Милл, 
Врата Схаддон Милл, Царлисле ЦА2 5ТИ 
Тел: 01228 625300 
Национални парк Лаке Дистрицт 
Археолог, Управа Националног парка Лаке Дистрицт, 
Употреба земљишта и планирање, Парк Оффице, 
Бусхер Валк, Кендал ЛА9 4РХ 
Тел: 01539 724555 ект 2615 
ДЕРБИСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Дербисхире, Служба за заштиту животне средине 
Одељење, окружне канцеларије, Матлоцк ДЕ4 3АГ 
Тел: 01629 580000 ект 7125 
Пеак Дистрицт Натионал Парк 
Археолог, Национални парк Пеак Дистрицт, Археологија и баштина 
Гроуп, Алдерн Хоусе, Баслов Роад, Бакевелл ДЕ45 1АЕ 
Тел: 01629 816200/814321 
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ДЕВОН 
Археолог, савет округа Девон, одељење за животну средину, 
Цоунти Халл, Матфорд канцеларије, Топсхам Роад, Екетер ЕКС2 4КВ 
Тел: 01392 382266 
Национални парк Дартмоор 
Главни археолог, Национални парк Дартмоор, Парке, Хаитор Роад, 
Бовеи Трацеи, Невтон Аббот ТК13 9ЈК 
Тел: 01626 832093 
Екетер 
Екетер Цити УАД, официр СМР, Екетер Арцхаеологи, Браднинцх Плаце, 
Ганди Стреет, Екетер ЕКС4 3ЛС 
Тел: 01392 77888 
Директор, Археолошка теренска јединица Екетер, Градско веће Екетер-а, 
Одељење за слободно време и туризам, Грађански центар, Париска улица, 
Екетер ЕКС1 1РП 



Тел: 01392 77888 
Национални парк Екмоор 
Конзервативни археолог, Национални парк Екмоор, 
Екмоор Хоусе, Дулвертон ТА22 9ХЛ 
Тел: 01398 323665 
Нортх Девон 
Службеник за баштину, Окружно веће Северног Девона, 
Цивиц Центер, Барнстапле ЕКС31 1ЕА 
Плимут 
Археолошки службеник, Градско веће Плимоутх-а, планирање и транспорт 
Службе, Дирекција за развој, Грађански центар, Армада Ваи, 
Плимоутх ПЛ1 2ЕВ 
Тел: 01752 304818 
Торбаи 
Службеник за археологију, Савет у Торбаиу, развој и очување 
Планирање, услуге заштите животне средине, Роебуцк, Аббеи Роад, Торкуаи ТК2 5ДП 
Тел: 01803 207788 
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ДОРСЕТ 
Службеник СМР, Савет округа Дорсет, Дирекција за заштиту животне средине, 
Округ Халл, Цоллитон Парк, Дорцхестер ДТ1 1КСЈ 
Тел: 01305 224921 
ДУРХАМ 
Дурхам Цити УАД, директор за дизајн и заштиту принципа, 
Савет града Дурхама, одељење за заштиту животне средине, 
Биланд Лодге, Хавтхорне Терраце, Дурхам ДХ1 4ТД 
Тел: 0191 301 8728 
Округ Дурхам, СМР, службеник округа за археологију, одељење за археологију, 
Савет округа Дурхам, одељење уметничких библиотека и музеја, 
Округ Халл, Дурхам ДХ1 5ТИ 
Тел: 0191 383 4212/арцхаеологи@дурхам.гов.ук 
ЕССЕКС 
Виши службеник за евиденцију, Савет округа Ессек, очување баштине 
Филијала, Сектор за планирање, Окружна дворана, Цхелмсфорд ЦМ1 1КХ 
Тел: 01245 437637 
Цхелмсфорд 
Чувар археологије, Служба музеја у Цхелмсфорду, 
Олд Цеметери Лодге, 1 Вриттле Роад, Цхелмсфорд ЦМ1 3БЛ 
Тел: 01245 281660 
Цолцхестер 
Цолцхестер УАД, службеник за археолошку баштину, 
Цолцхестер Бороугх Цоуцил, Музејска служба, Музејски ресурсни центар, 
14 Риегате Роад, Цолцхестер, ЦО1 1ИГ 
Тел: 01206 282928 
Соутхенд-он-Сеа 
Чувар људске историје, Централни музеј Соутхенд, 
Вицториа Авенуе, Соутхенд-он-Сеа СС2 6ЕВ 
Тел: 01702 215130 
ГЛОУЦЕСТЕРСХИРЕ 
Службеник СМР, Служба за археологију, Савет округа Глоуцестерсхире, 
Одељење за животну средину, Схире Халл, Глоуцестер ГЛ1 2ТХ 
Тел: 01452 425705/арцхаеологи@глосцц.гов.ук 
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Циренцестер 
Службеник УАД-а, Музеј Цориниум, Парк Стреет, Циренцестер, 
Глоуцестерсхире ГЛ7 2БКС 
Тел: 01285 655611 
Глоуцестер 
Службеник за пројекат Глоуцестер Цити УАД, Јединица за археологију Глоуцестер, 
Стара ватрогасна станица, Барбицан Роад, Глоуцестер ГЛ1 2ЈФ 
Тел: 01452 396344/арцхаеологи@глос-цити.гов.ук 
Директор, Археологија Глоуцестера, Градски музеј, 
Брунсвицк Роад, Глоуцестер ГЛ1 1ХП 
Тел: 01452 526342 
Соутх Глоуцестерсхире 
Службеник СМР, Јужни Глоуцестерсхире Цоунцил, ц / о Цивилни центар, 
Хигх Стреет, Кингсвоод, Бристол БС12 9ТР 
Тел: 01454 863648 
ХАМПСХИРЕ 
Археологија и историјске грађевине Хампсхире, 
Службеник СМР, Савет округа Хампсхире, Одељење за планирање округа, 
Дворац, Винцхестер СО23 8УЕ 
Тел: 01962 846736 
Портсмоутх 
Портсмоутх Цити СМР, Градско веће Портсмоутх, Музеји и рекорди 
Канцеларија, Музејски пут, Портсмоутх, Хемпшир ПО1 2Љ 
Тел: 023 9282 7261 
Саутемптон 
Археолог за планирање (СМР), Градско веће Саутемптона, 
Културне услуге, Саутемптон СО14 7ЛП 
Тел: 023 8083 3192/2850 
Тест Валлеи 
Тест Валлеи Валлеи, СМР, Хампсхире Арцхаеологи, Капела, Ромсеи Гробље, 
Ботлеи Роад, Ромсеи СО51 5РП 
Тел: 01794 515775 

 
Паге 115 

115 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Теренски директор, Одељење за археологију Тест Валлеи, Орцхард Хоусе, 
Орцхард Лане, Ромсеи, Хантс СО51 8ДП 
Тел: 01794 515775 
Винцхестер 
Службеник СМР, Служба музеја Винчестер, Сектор за археологију, 
Историјски ресурсни центар, 75 Хиде Стреет, Винцхестер СО23 7ДВ 
Тел: 01962 848269 
ХЕРЕФОРДСХИРЕ 
Службеник СМР, Херефордсхире Цоунцил, ПО Бок 230, Херефорд ХР1 2ЗБ 
Тел: 01432 260130 
ХЕРТФОРДСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Хертфордсхире, Одељење за заштиту животне средине, 
Округ Халл, Хертфорд СГ13 8ДН 
Тел: 01992 555245 
Северни Хертфордсхире 
СМР, чувар поља археологије, Окружно веће Северног Хертфордсхира, 
Служба музеја у Северном Хертфордсхиреу, Музејски ресурсни центар, 
Буримеад Роад, Хитцхин СГ5 1РТ 
Тел: 01462 434896 
Ст Албанс 
Окружни археолог, град Ст Албанс и округ УАД, 
Градско и окружно веће, Одељење за планирање и баштину, 
Цивиц Центер, Улица Ст Петерс, Ст Албанс АЛ1 3ЈЕ 
Тел: 01727 819252 



ХУМБЕРСИДЕ 
Службеник СМР, Хумбер Археологи Партнерсхип, Стара школа, 
Нортхумберланд авенија, Кингстон упон Хулл ХУ2 0ЛН 
Тел: 01482 217466/хап@хуллцц.гов.ук 
ИСЛЕ ВИГХТ 
Службеник СМР, Археолошки центар Острва Вајта, 61 Цлаттерфорд Роад, 
Царисброоке, Невпорт ПО30 1НЗ 
Тел: 01983 529963 

 
Паге 116 

116 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
КЕНТ 
Службеник СМР, Савет округа Кент, Дирекција за стратешко планирање, 
Кућа Инвицта, Цоунти Халл, Маидстоне МЕ14 2ЛКС 
Тел: 01622 221536 
Цантербури 
Цантербури УАД, истраживач, Цантербури Арцхаеологицал Труст, 
92а Броад Стреет, Цантербури ЦТ1 2ЛУ 
Тел: 01227 462062 
ЛАНЦАСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Ланцасхире, Одељење за планирање, 
ПО Бок 9, Кућа цехова, Цросс Стреет, Престон ПР1 8РД 
Тел: 01772 261551 
ЛЕИЦЕСТЕРСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Леицестер, Музејска служба, Соба 700, 
Рутланд Буилдинг, Цоунти Халл, Гленфиелд ЛЕ3 8ТБ 
Тел: 0116 265 6791 
Леицестер 
Градски археолог, Служба градског музеја Леицестер, Музеј зидова Јевреја, 
Ст. Ницхолас Цирцле, Леицестер, ЛЕ1 74ЛБ 
Тел: 0116 247 3023 
ЛИНЦОЛНСХИРЕ 
Службеник СМР за Линцолнсхире, Савет округа Линцолнсхире, 
Служба за заштиту, Дирекција за аутоцесте и планирање, 
Градска вијећница, накнада за Беаумонт, Линцолн ЛН1 1ДН 
Тел: 01522 553073 
Бостон 
Археолог заједнице, Савет града Бостон, 
ц / о Херитаге Линцолнсхире, Тхе Олд Сцхоол, Цамерон Стреет, 
Хецкингтон, Слеафорд НГ34 9РВ 
Тел: 01529 461499 

 
Паге 117 

117 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Линцолн 
Службеник за информације о баштини, УАД, Градско веће Линцолна, 
Одељење за планирање, градска кућа, накнада за Беаумонт, Линцолн ЛН1 1ДФ 
Тел: 01522 511570/дплан@линолн.гов.ук 
Директор, Археолошка јединица града Линцолна, Цхарлотте Хоусе, 
Тхе Лавн, Унион Роад, Линцолн ЛН1 3БЛ 
Тел: 01522 545326 
Северни Линцолнсхире 
Службеник СМР, Северни Линцолнсхире Цоунцил, Музеј Северног Линцолнсхиреа, 
Освалд Роад, Сцунтхорпе ДН15 7НБ 
Тел: 01724 843533 
Североисточни Линцолнсхире 
Службеник СМР, Сектор за археологију североисточног Линцолнсхиреа, 



Веллхолме галерије, Веллхолме Роад, Гримсби ДН32 9ЛП 
Тел: 01472 325586 
Северни Кестевен 
Археолог заједнице, Окружно веће Северног Кестевена, 
ц / о Херитаге Линцолнсхире, Тхе Олд Сцхоол, Цамерон Стреет, 
Хецкингтон, Слеафорд НГ34 9РВ 
Тел: 01529 461499 
Соутх Кестевен 
Археолог заједнице, Окружно веће Јужног Кестевена, 
ц / о Херитаге Линцолнсхире, Тхе Олд Сцхоол, Цамерон Стреет, 
Хецкингтон, Слеафорд НГ34 9РВ 
Тел: 01529 461499 
ЛОНДОН, ВЕЛИКИ 
Велики Лондон Лондон СМР и Цити оф Лондон УАД менаџер, Енглисх Херитаге, 
Већа лондонска саветодавна служба за археологију, соба Г0123 Савиле Ров, 
Лондон В1С 2ЕТ 
Тел: 020 7973 3779 
МАНЦХЕСТЕР, ВЕЛИКА 
Службеник СМР, већа археолошка јединица у Манчестеру, 
Универзитет Манчестер, Окфорд Роад, Манцхестер М13 9ПЛ 
Тел: 0161 275 2319 

 
Паге 118 

118 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
МЕРСЕИСИДЕ 
Археолошки службеник, Национални музеји и галерије на Мерсеисидеу, 
Музеј Ливерпула, зграда ГВР, острво Манн, Ливерпоол Л3 1ДГ 
Тел: 0151 478 4258 
НОРФОЛК 
Службеник СМР, пејзажна археологија Норфолк, Унион Хоусе, 
Грессенхалл, Еаст Дерехам НР20 4ДР 
Тел: 01362 861187 
НОРТХАМПТОНСХИРЕ 
Службеник за СМР и УАД, Нортхамптонсхире Херитаге, поштански сандучић 163, 
Округ Халл, Нортхамптон НН1 1АКС 
Тел: 01604 237246 / баштина @ нортхамптонсхире.гов.ук 
НОРТХУМБЕРЛАНД 
Помоћник СМР, Савет округа Нортхумберланд, Тим за заштиту, 
Одељење за животну средину, Жупанија округа, Морпетх НЕ61 2ЕФ 
Тел: 01670 534060/арцхаеологи@нортхумберланд.гов.ук 
Нортхумберланд Натионал Парк 
Археолог, Национални парк Нортхумберланд, Еастбурн, 
Соутх Парк, Хекхам НЕ46 1БФ 
Тел: 01434 605555 
НОТТИНГХАМСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Нотингхам, Одељење за заштиту животне средине, 
Трент Бридге Хоусе, Фок Роад, Вест Бридгфорд, Ноттингхам НГ2 6БЈ 
Тел: 0115 977 2162 
Градски археолог, УАД, Музеј дворишта Бревхоусе, Цастле Боулевард, 
Ноттингхам НГ7 1ФБ 
Тел: 0115 915 3623 
ОКСФОРДСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Окфордсхире, Служба округа за археологију 
Централна библиотека, Вестгате, Окфорд ОКС1 1ДЈ 
Тел: 01865 810825 

 
Паге 119 

119 



Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
УАД, археолог, контрола и очување планирања, 
Градско веће Окфорда, Рамсаи Хоусе, улица Ст Еббес 10, Окфорд ОКС1 1ПТ 
Тел: 01865 252605 
СХРОПСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Шропсхире, природно и историјско окружење 
Дирекција за тим, заједницу и заштиту животне средине, Схире Халл, 
Аббеи Форегате, Схревсбури СИ2 6НД 
Тел: 01743 252558 
СОМЕРСЕТ 
Службеник СМР, Окружно веће округа Сомерсет, окружење и имовина 
Одељење, округа, Таунтон ТА1 4ДИ 
Тел: 01823 3556426/херитаге@сомерсет.гов.ук 
Северни Сомерсет 
Археолошки службеник, Северни Сомерсетски савет, 
ц / о Група за животну средину, Дирекција за планирање, Сомерсет Хоусе, 
Окфорд Стреет, Вестон-супер-Маре БС23 1ТГ 
Тел: 01275 888523 
СТАФФОРДСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Стаффордсхире, Службе за развој 
Департмент, Риверваи, Стаффорд СТ16 2ТЈ 
Тел: 01785 277290 
Стаффорд 
Археолог Бороу, Савет града Стаффорд, 
Одељење за развој, цивилне канцеларије, Риверсиде, Стаффорд СТ16 3АК 
Тел: 01785 619351 
Стоке на Тренту 
Теренски археолог, Музеј керамике и уметничка галерија, 
Улица Бетхесда, Ханлеи, Стоке на Тренту СТ1 3ДВ 
Тел: 01782 2232589 
СУФФОЛК 
Службеник СМР, Савет округа Суффолк, Археолошка служба, 
Схире Халл, Бури Ст Едмундс ИП33 2АР 
Тел: 01284 352000 
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120 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
СУРРЕИ 
Службеник СМР, Савет округа Сурреи, Одељење за животну средину, 
Округ Халл, Кингстон на Темзи КТ1 2ДТ 
Тел: 020 8541 9083 
СУССЕКС, ИСТОК 
Жупанијски археолог, вијеће округа Источни Суссек, промет и 
Одељење за животну средину, Жупанијска сала, Полумесец Свете Ане, 
Левес БН7 1УЕ 
Тел: 01273 481608 
СУССЕКС, ВЕСТ 
Археолог, Савет округа Западни Суссек, Одељење за планирање, 
Округ Халл, Товер Стреет, Цхицхестер ПО19 1РЛ 
Тел: 01243 756858 
Цхицхестер 
Службеник за археологију УАД-а, слободно време и туризам, Еаст Паллант Хоусе, 
Еаст Паллант, Цхицхестер ПО19 1ТИ 
Тел: 01243 534792 
ТИНЕ АНД Веар 
Службеник СМР, Градско веће Невцастле-а, Специјалистички тим за заштиту, 
Западна капела, Старо гробље Јесмонда, Језмондов пут, 
Невцастле упон Тине НЕ2 1Њ 
Тел: 0191 281 6117 



ВАРВИЦКСХИРЕ 
Службеник СМР, Савет округа Варвицксхире, музејске теренске службе, 
Теренски уред за археологију, Буттс, 
Варвицк ЦВ34 4СС 
Тел: 01926 412734 
ЗАПАДНЕ МИДЛАНДЕ 
Жупанијски археолог, Заједнички тим за податке западног Мидленда, налазишта Западног Мидленда 
и Монумент Рецорд, ПО Бок 1777, Цларендон Хоусе, Солихулл Б91 3РЗ 
Тел: 0121 704 6550 
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121 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Бирмингхам 
Археолог за планирање, Градско веће Бирмингхама, Одељење за планирање, 
Алпха Товер, ПО Бок 28, Суффолк Стреет, Куеенсваи, Бирмингхам Б1 1ТУ 
Тел: 0121 303 3161 
Црна земља 
Званичник СМР-а, Савет метрополитанског округа Волверхамптон, 
Одељење за техничке услуге, Грађански центар, Трг Светог Петра, 
Волверхамптон ВВ1 1РП 
Тел: 01902 555493 
Ковентри 
Старији чувар (археологија), Херберт уметничка галерија и музеј, 
Јордон Па, Цовентри ЦВ1 5РВ 
Тел: 024 7683 2433 
Дудлеи 
Археолог Бороугх-а, Савет митрополита Дудлеи-а, 
Одељење за планирање и одмор, 3 Ст Јамес Роад, Дудлеи ДИ1 1ХЗ 
Тел: 01384 814190/херитаге.плс@мбц.дудлеи.гов.ук 
ВИЛТСХИРЕ 
Окружни археолог округа Вилтсхире, библиотеке и баштина 
ХК, Битхесеа Роад, тровбридге БА14 8БГ 
Тел: 01225 713736/арцхаеологи@вилтсхире.гов.ук 
ВОРЦЕСТЕРСХИРЕ 
СМР, Савет округа Ворцестерсхире, Служба археологије, Воодбури Халл, 
Университи Цоллеге Ворцестер, Хенвицк Грове, Ворцестер ВР2 6АЈ 
Тел: 01905 855494/арцхаеологи@ворцестерсхире.гов.ук 
Ворцестер 
Ворцестер Цити СМР и УАД, археолошки службеник, 
Градско веће Ворцестер, Одељење за археологију музеја, 
Тхе Цоммандери, Сидбури, Ворцестер ВР1 2ХУ 
Тел: 01905 355071 
Археолошки службеник, Градски музеј Ворцестер, Кућа краљице Елизабете, 
Тринити Стреет, Ворцестер ВР1 2ПВ 
Тел: 01905 722369 
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122 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
ЈОРКСХИРЕ, СЕВЕР 
Службеник СМР, Јединица за наследство, Окружно веће округа Северни Јоркшир, 
Нортхаллертон ДЛ7 8АХ 
Тел: 01609 532331 
Харрогате 
Кустос, услуге музеја и галерија слика града Харрогатеа, 
Роиал Пумп Роом, Цровн Плаце, Харрогате ХГ1 2РИ 
Тел: 01423 503340 
Нортх Иорк Моорс Натионал Парк 



Службеник за археолошку заштиту, Национални парк Нортх Иорк Моорс, 
Тхе Олд Вицараге, Бондгате, Хелмслеи, Иорк ИО6 5БП 
Тел: 01439 770657 
Иорк 
Иорк Цити СМР анд УАД, археолог, Иорк Цити Цоунцил, Дирекција 
Услуге развоја и заштите животне средине, 9. место Леонарда, Јорк ИО1 2ЕТ 
Тел: 01904 613161 
Иорксхире Далес Натионал Парк 
Старији археолог заштите, Национални парк Иорксхире Далес 
Ауторитет, Иоребридге Хоусе, Баинбридге, Леибурн ДЛ8 3ЕЕ 
Тел: 01969 650456 
Јоркшир, југ 
Службеник СМР, Служба за археологију Јужног Јорксхира, планирање транспорта и 
Аутоцесте, Ховден Хоусе, улица Унион 1, Схеффиелд С1 2СХ 
Тел: 0114 273 6428/сиоркс.арцхсервице@схеффиелд.гов.ук 
ИОРКСХИРЕ, ВЕСТ 
Виши археолог, Служба археологије у западном Јоркширу, 
Регистар дјела, Невстеад Роад, Вакефиелд ВФ1 2ДЕ 
Тел: 01924 306797 
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123 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 

ВАЛЕС 
ЦЛВИД И ПОВИС 
Археолошки Труст Цлвид-Повис, Цхурцх Стреет 7А, 
Велсхпоол, Повис СИ21 7ДЛ 
Тел: 01938 553670; Фак: 01938 552179 
ДИФЕД 
Цамбриа Арцхаеологи, Схире Халл, Цармартхен Стреет, 
Лландеило, Цармартхенсхире СА19 6АФ 
Тел: 01558 823131 
ГЛАМОРГАН И ГВЕНТ 
Археолошки заклада Гламорган-Гвент, Хеатхфиелд Хоусе, 
Хеатхфиелд, Свонси СА1 6ЕЛ 
Тел: 01792 655208; Факс: 01792 474469 
ГВИНЕДД 
Гвинедд Арцхаеологицал Труст Лтд., Цраиг Беуно, Гартх Роад, 
Бангор, Гвинедд ЛЛ57 2РТ 
Тел: 01248 352535; Фак: 01291 625983 
Д. ОДЈЕЛ ЗА КУЛТУРУ, МЕДИЈЕ И ШПОРТ, НАЦИОНАЛНИ МУЗЕЈИ 
И ОРГАНИ СРЕДСТВА 
Одељење за културу, медије и спорт 
Јединица за културна добра, 
Одељење за културу, медије и спорт, 
2-4 Цоцкспур Стреет, Лондон СВ1И 5ДХ 
Тел: 020 7211 6154/6181 
НАЦИОНАЛНИ МУЗЕЈИ 
британски музеј 
Регистар блага, 
Одељење за преносне антике и благо, 
Британски музеј, 
Греат Русселл Ст., Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
Тел: 020 7323 8546 Треасуре@тхебритисхмусеум.ац.ук 
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Одељење за кованице и медаље, 

mailto:Treasure@thebritishmuseum.ac.uk


Британски музеј, 
Греат Русселл Ст., Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
(за питања везана за кованице) 
Тел: 020 7323 8404; Факс: 020 7323 8171 
Одељење за праисторију и рану Европу, 
Британски музеј, 
Греат Русселл Ст., Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
(за питања која се односе на праисторијске и римске предмете, осим кованица) 
Тел: 020 7323 8667; Факс: 020 7323 8588 
Одељење за средњовековне и касније антике, 
Британски музеј, 
Греат Русселл Ст., Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
(за питања која се односе на средњовековне и модерне предмете, осим кованица) 
Тел: 020 7323 8629; Факс: 020 7323 8496 
Национални музеји и галерије Велса, 
Одељење за археологију и нумизматику, 
Национални музеји и галерије Велса, 
Цатхаис Парк, Цардифф ЦФ10 3НП 
Тел: 029 2057 3229; Факс: 029 2066 7320 
ОРГАНИ ФИНАНСИРАЊА 
Фонд баштине / Национални меморијални фонд за наслеђе 
7 Холбеин Плаце, Лондон СВ1В 8НР 
Тел: 020 7591 6000; Факс: 020 7591 6001 
Национални фонд уметничких колекција 
Кућа Миллаис, 7 Цромвелл Плаце, Лондон СВ7 2ЈН 
Тел: 020 7225 4800; Факс: 020 7225 4848 
Фонд за грантове за куповину ресурса / В & А 
Музеј Викторије и Алберта, 
Цромвелл Роад, Лондон СВ7 2РЛ 
Тел: 020 7942 2536 
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Додатак 3: Кованице са мање од 10% 
Злато или сребро 
У члану 1. Закона наведено је да ако су кованице из исте пронађене (за 
појашњења шта се подразумева под овим појмом (види ставове 12-14) садрже мање 
више од 10% злата или сребра, тада налаз мора да садржи најмање десет новчића 
благо (види одломак 7). Ова листа, која укључује оне кованице које јесу 
се обично налазе у Енглеској и Велсу који садрже мање од 10% злата или 
сребро је само за смјернице и није предвиђено да буде коначно. Многи 
савремене фалсификовања такође могу садржати мање од 10% злата и сребра, али 
ови се овде не могу навести, мада се могу сматрати и благом. Ин 
Ако се пронађу било какве сумње, саветује се да провере са музејима. 
А. Целтиц 
Следећа издања су наведена уз референцу на РД Ван Арсделл, Келтска новчаница у 
Британија (ВА). Иако је овај списак прилично дугачак, у пракси све ове кованице јесу 
релативно ретки и музеји би се увек радовали да имају прилику за то 
забележите било који пример. Не укључује континенталне келтске брончане кованице 
понекад у овој земљи. 
Кантија (Кент) 
потин кованице (ВА 102-39); ненаписана (ВА 154); Дубновеллаунус 
(ВА 166-7, 173, 180-1); Восенос (ВА 187); Амминус ВА 193, 195) 
Атребати (Берксхире, Суссек и делови Хантса) 
Еппиллус (ВА 450-3) 
Дуротригес (Дорсет и делови Сомерсета, Вилтсхира и Ханса) 
одјављен (ВА 1290, 1322-70) 



Триновантес / Цатувеллауни (северно од Темзе) 
"Тхурроцк тип" ливени бронци (ВА 1402-42); Аддедомарус (ВА 1615, 1629, 
1646); Дубновеллаунус (ВА 1665-9); Тасциованус (ВА 1705-17, 1750, 
1808-26); 'Сего' (ВА 1855); 'Андоцо' (ВА 1871-3); 'Диас' (ВА 1882); 
'Руес' (ВА 1890-1903); Кунобелин (ВА 1963-89, 2081-2137) 
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Б. Роман 
(1) Сви рани царски брончани новчићи (сестертии, дупондии и магарци) направљени између 
владавина Августа (27 година п.н.е. - 14 г. пр. Кр.) и Постума (260-9. г.). 
Ови велики брончани новчићи прилично су честа открића и лако их је наћи 
препознатљив. 
(2) Сви сребрни и бронзани касни царски основци израђени после 260. године АД (тј. Од 
једина владавина Галлиенуса или, у Галитском царству, од последњег, о којем се расправљало, 
издање Постумуса), све до 400 АД. Ова категорија укључује око три- 
четвртине свих римских новчића пронадјених у Британији. Главне групе су: 
(а) сви дебатирани зраци направљени током једине владавине Галлиенуса и касније 
(укључујући оне Клаудија ИИ и галских царева Викторијина, 
Тетрицус И и ИИ) и сви 'варварски зраче'. 
(б) реформисани зраци Аурелијана и његових наследника све до Диоклецијана 
(АД 270-94). 
(ц) зрачења британских царева Караузија и Алектуса (АД 287-96). 
(д) сви основни сребрни и бронзани новци из ИВ века. 
Ц. Средњовековни 
Нортхумбриан стицас из 9. века нове ере 
Сви жетон од легуре олова и олова 
Д. Модерно (до 1700) 
Јамес И (1603-25) 
краљевски бакарни жетон за фаринг (на пример, Харрингтон) 
Карло И (1625-49) 
краљевски бакарни жетон за фаринг (на пример, 'Рицхмонд' и 'Росе' фарингингс) 
Карло ИИ (1660.-85.) 
бакарне половине 1672, 1673 и 1675 
бакарне фаринге 1672-6. и 1679 
лимене фаринге 1684-5 
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Јаков ИИ (1685-88.) 
лимене полусјене 1685-7. лимене фарме 1684-7 
Виллиам и Мари (1688-94) 
лименим половинама 1690-2. лимених фаринга 1689-92. бакарних половина и 
фарингингс из 1694 
Вилијам ИИИ (1694-1702) 
бакарне половине 1695-1701. бакарне фаринге 1695-1700 
Сви жетови трговаца из седамнаестог века 
Сви жетон од легуре олова и олова 
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Додатак 4: Брига о налазима (види одломак 47) 
Једном када је било какво откриће потенцијалног блага уклоњено са земље 
увек ризик да се погорша. Први приоритет мора бити не само томе 
минимизирати сваки ризик од пропадања, али и сачувати доказе. Прљавштина и 



производи корозије на површини објекта могу задржати важне информације 
о томе како се користи: на пример, корозијски слој на кованицама може да остави трагове 
текстилне амбалаже и такви се докази могу лако изгубити непримереним 
чишћење. Генерално ће бити најбоље ако се налази пакују и складиште на одговарајући начин 
чим се уклоне са земље. Ако се то учини, пропадање 
објекат ће бити сведен на минимум. 
Следеће напомене намењене су само општем упутству и покривају то раздобље 
између уклањања предмета са земље и третмана са или са 
савет археолошког конзерватора. Више савета је дато у референцама 
у библиографији. Налазима се топло препоручује да потраже савет 
професионални археолошки конзерватор што је брже могуће, путем једног од извора 
савета о очувању наведених у одељку 7. 
1. ПРИРОДА СКЛАДА 
1.1. Материјали 
Према Закону шири спектар материјала, поред сребра и злата, 
могао би да се нађе у дефиницији блага, укључујући метале (гвожђе, бакар) 
легуре, цинк, олово, коситар и густина), керамика, стакло, камен, кости, рог, слоновача, 
јантар, млаз, шкриљац, дрво и кожа. 
1.2. Стање 
Стање објекта уклоњеног са земље вероватно је веома 
различит од предмета истог материјала који никад није био 
сахрањен Ископани предмет може изгледати другачије, биће много ломљивији 
и биће врло подложно даљем пропадању. Његово стварно стање 
и изглед ће бити одређен бројним факторима укључујући и 
врста грађе, стање укопа и врста сахране 
Животна средина. 
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1.3. Доказ 
Тла и корозијски бетонирање око предмета могу садржати много важности 
доказ о томе како је предмет израђен или коришћен и о 
окружење у време сахране. Неодговарајуће чишћење може се лако уклонити 
треба оставити ове доказе и стога корозију и бетонирање тла 
несметани и стручни савјети искусног археолога 
треба потражити конзерватора. 
Проналазачи треба да буду посебно свесни да: 
• Оригинална површина металног предмета, посебно гвожђа, бакра и сребра 
легирани предмети, обично се чувају у корозивним слојевима и нису 
на нивоу било ког преживелог сјајног метала. Начини чишћења (хемијски 
и механички) који неселективно уклањају слојеве корозије 
због тога ће вероватно бити уклоњена и оригинална површина предмета. 
• Слично као и оригинална површина стаклена и обојена пропадајућег стакла 
предмет се неће налазити на некродираној стакленој површини и тако кородира 
слојеве не треба чистити. 
• Чини се да „метална корозија“ на металном предмету такође чува 
једини доказ о органским материјалима који су били део или у њиховој близини 
близина објекта до закопања. Трагови текстила, коже, дрвета, 
кости, рог и други производи животињског и биљног поријекла могу преживјети у 
такав услов да они нису очигледни необученом оку, али могу 
бити препознат и идентификован када га прегледа специјалиста. 
• Корозијски слојеви могу такође да садрже позлату, уметке, емајл, ниелло, све 
од којих се лако могу уклонити непримереним чишћењем. 
• Наслаге тла у посудама и другим контејнерима могу укључивати полен, семенке 
и друге органске доказе о садржају пловила, као и доставу 
трагове за околину у тренутку сахране. Кад год је то могуће 
садржај посуда, укључујући тло, треба оставити на месту до 
прегледа специјалиста. Ако се садржај уклони, таложе земље 
треба да се пакује одвојено и чува са налазом. 



• Керамичке посуде могу задржати трагове свог садржаја (хране или течности) на 
на површини и унутар тканине од глине. Они неће бити видљиви, али могу бити 
бити откривен научном анализом. Прање ће уклонити ове доказе. 
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• Трагови боје, позлата и земље (гессо или малтер) могу преживети на 
предмети од камена, дрвета и коже. Сви се ти трагови лако пропуштају 
могу се изгубити неселективним уклањањем тла и бетонираним укопима. 
2. ИДЕНТИФИКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ БЕЗ ЧИШЋЕЊА 
Неки материјали можда још увек јако подсећају на њихове модерне еквиваленте 
после стотина година у земљи: на пример, чисто злато или сребро-злато 
легуре. Остали материјали, посебно други метали и неке врсте стакла, 
који су сахрањени имаће врло различит изглед од њиховог 
савремени еквиваленти. Такође стање и изглед исте 
материјал се може значајно разликовати у зависности од окружења сахране. 
Следећа табела пружа неке трагове за идентификацију материјала чији 
изглед може бити увелике измењен у околини сахране, без 
чишћење их. За детаљније информације о променама које се догађају 
проналазачима сахрањених материјала препоручује се радове у библиографији, 
посебно Прва помоћ за проналазак . 
Материјал 
Визуелни трагови за идентификацију материјала које је изменио 
сахрањен од могуће појаве на ископу 
Злато: 
златна боја (чисти метал); 
или, ако је легирано сребром и / или бакром, може имати изглед 
производи корозије ових метала. 
Сребро: 
тамно сива / бела - претвара тамну лила боју приликом ископавања; 
или зелене мрље или потпуно зелене (легиране бакром); 
или црна површина. 
Легуре бакра: зелене: стање корозије може варирати од глатке тамне патине до 
прашкасти или брадавичасти и врло крхки; 
или црна, чврста патина са сјајним металним мрљама. 
Гвожђе: 
наранџасто смеђа; бела до светло сива; црна или дубоко наранџаста / црвена (изгорела); 
или црна; могу имати плаве мрље када су загушене; 
корозија често укључује талоге тла; 
(НБ железо, чак и кад кородира, привлачи магнет). 

 
Паге 131 

131 
Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 
Материјал 
Визуелни трагови за идентификацију материјала које је изменио 
сахрањен од могуће појаве на ископу 
Олово, лименка, 
косити 
или цинк: 
олово: вероватно да је тежак у односу на величину; тежи од сребра; 
олово и осип: бијело до сјајно сиво под финим свијетло смеђим тлом; 
могу имати светлије флеке и тамније брадавице; 
олово: црвене тачке / мрље; 
цинк: сјајно сив са белим прашкастим облозима, дубоке јаме; 
калај: масна земљана површина; 
калај, крутина: црна, често глатка површина. 
Емајли: 
(обично на легуром бакра): 
више не могу задржати оригиналну боју; 
могу бити веома крхки и прашкасти и подсећају на корозију бакра. 
Амбер: 
прозрачна жута, крем, наранџасто смеђа до црвена, може имати лудост коре. 
Стакло: 



непрозирна или црна иридесценција, пламени слојеви. 
3. УТИЦАЈ УКЉУЧИВАЊА ИЗ БУРИЈАЛНЕ ОКОЛИНЕ 
Када се закопани предмет извади из тла, нагло и драстично 
промена у свом окружењу. Ова промена може тако дестабилизовати објекат, који 
можда је преживео у земљи стотинама година, у каквом је стању 
може се врло брзо и неповратно погоршати. Да бисте спречили ово погоршање, 
предмети се смештају у контролисано окружење, прикладно 
врсту материјала и његово стање, што је пре могуће након уклањања са 
терен. 
4. ПАКОВАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ 
4.1 Околина складиштења 
Ако се налази чувају у одговарајућем окружењу од тренутка када су 
ако су преузети са земље, то може помоћи да се ризик смањи на минимум 
да се касније могу покварити. Следећа табела је замишљена као 
општи водич за окружења за складиштење различитих материјала. Књиге 
наведен у одељку 8 (на пример Хоббс ет ал 2002). пружиће више 
информације. Одељак 4.3 описује методе за креирање различитих складишних простора 
окружења. 
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Материјал 
Околина складиштења 
Метали (легуре гвожђа и бакра са знаковима „бронзане болести“) веома суви (нпр. Исушени) 
са силика гелом 
Метали (обојени): нпр. Злато, сребро и легуре бакра 
Керамика 
Необојени камен 
амбијент (сув) 
Стакло 
Керамика ако је слабо печена или има љускаву глазуру 
Осликани камен и малтер 
Метали са значајним или важним органским остацима 
(неминерализовани) 
Кост и слоновача 
Амбер 
Јет и шкриљац 
влажна, хладна (хлађена, 
али није смрзнуто) и тамно 
Сав материјал са подводних маринских налазишта 
Дрво, кожа и текстил са сахрањених вода 
окружења 
влажно, хладно (расхладно, 
али није смрзнуто) и тамно 
4.2 Амбалажни материјали 
Амбалажни материјали треба да пружају физичкој заштити предмета, омогућавају 
створити одговарајуће окружење за складиштење и бити хемијски инертно 
тако да саме по себи не узрокују пропадање предмета. 
следеће препоруке и музеји су у заједничкој употреби 
археолози. Они могу бити доступни у продавницама са високим улицама; иначе 
трагачима се препоручује да контактирају локални музеј или неки од њих 
извори за савете о очувању дати у одељку 7 доле. 
Полиетиленске кутије: 
са поклопцима са самозаптивачима (шкљоцните), као што је замрзивач 
кутије за складиштење 
Полиетиленске кесе: 
ако је могуће само заптивање. Направите бројне мале 
рупе близу врха. 
Кутије од полистирена ("кристалне" кутије): 
бистра, крута пластика са зглобним или одвојивим поклопцима. 
Полиетиленска пена (која не упија): нпр. „Јиффи“ пена или „Пластазоте“. 
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Полиетерска пена (упијајући): 
пена са отвореном ћелијском структуром. 
Папир без ткива без киселине: 
Полиетиленске налепнице: 
нпр. „Тивек“ (неће се погоршати у најтамнијим условима) 
окружења за складиштење). 
Маркери за кутије, кесе и етикете: 
трајне оловке од црног филца; црна оловка 
(немојте их користити за обележавање стварних објеката). 
Силицијумски гел: 
користи се за стварање веома сувог окружења за складиштење. 
Из здравствених и безбедносних разлога се препоручује 
да се купи силика гел који се налази у врећицама 
а не лабави гел. 
Кесе се затим смештају у заптивен полиетилен 
кутија са металним налазима. Ако је силика гел плави 
самоозначавајућим типом постаће ружичасто као и сада 
упија воду. Кад гел више не може 
одржавајте суву атмосферу у затвореној кутији 
треба да се осуше или поново активирају. 
Ружичасти силика гел може се осушити загревањем у 
пећи на око 100 ° Ц док поново не постане тамноплава боја. 
Проверите податке произвођача 
реактивација одређених врста гела и врећица. 
Траке индикатора релативне влажности: 
ако је постављен у полиетиленске кутије да то назначи 
сувоћа или влага микро-животне средине. 
Алуминијска фолија / стаклене тегле: 
ако су узорци (на пример саксије) 
задржани за анализу органских остатака они 
не треба да се пакује у пластику. 
4.3 Паковање налаза и стварање окружења за складиштење 
Робусни мали налази могу се појединачно паковати у полиетиленске кесе. Неки 
облоге могу се добити са "Јиффи" пеном. Осетљиви мали налази требају бити 
смештени у појединачне кристалне кутије и обложени "Јиффи" пеном или без киселине 
ткива или у полиетиленску пену (нпр. „Пластазоте“) изрезану да се добије чврстина 
али нежна подршка. Папир за ткиво треба користити само тамо где треба пронаћи налазе 
држати сувим и не треба га користити са легуром олова. Пакирање појединачно 
Налази се затим могу упаковати у полиетиленске кутије у којима је микро 
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окружење се може створити. Треба ставити различите материјале 
различите кутије. Било који празан простор у спољној кутији може се паковати са пеном 
или намотавање мјехурића како би се спријечило да се предмети подрхтавају када се крећу. 
Ако је налаз остава (на пример, кованица), требало би га подићи као једно (у себи) 
оригинални контејнер ако преживи) кад год је то могуће. Оригинални контејнер, 
с неомеђеним садржајем може се паковати у крути контејнер, 
обложен папирним папирима без киселине или „Јиффи“ пеном, и прекривен, на пример 
у пластичној канти прекривеној полиетиленским плочама. Тамо где остава није 
у оригиналном контејнеру предмете треба подизати као групу 
околно тло. Потоњи не могу садржавати само важне доказе, већ и оне 
ће такође деловати као подршка за ломљиве предмете. Објекти плус околина 
тло се затим може сместити у крути контејнер као горе. 
• Могуће је створити веома суво окружење (нпр. За неке метале) 
постављање врећаног силикагела у полиетиленску кутију са налазима. Као 
груби водич треба користити приближно једнаку тежину силикагела 
налаза. Силикагел ће можда бити потребно неколико пута мењати / осушити, 
и то у честим интервалима, пре него што се створи веома суво окружење 
ново ископани налази. 
• Влажно окружење се може створити стављањем јастучића од влаге 
(упијајућа, није влажна) пена у полиетиленској кутији са налазима. Стакло 



да се задржи влажном, може се паковати између слојева влажне пене у 
полиетилена кутија. 
• Влажно окружење не може се створити било потапањем налаза (ин 
њихове полиетиленске кесице) потпуно у води или стављањем веома влажним 
јастучићи од пене у кутији. Ово последње је практичније за транспорт 
сврхе. Нашли замршени и морски налази представљају посебне проблеме 
а стручни савет треба потражити што је пре могуће. 
• мање угрожени материјали који се могу чувати у амбијенталним условима , 
може се паковати у картонске кутије (ако је могуће без картона) или у 
полиетиленске кутије или сандуци. 
Етикете које бележе место проналаска требало би да се увек чувају са налазима. 
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5. ЗНАКОВИ БРОЈА 
У следећој табели су наведене неке визуелне индикације да је објект 
активно се погоршава. Ако су ове, или било која промена опћенито у изгледу 
објекта, уочени, складишно окружење треба прилагодити, са 
савет конзерватора, што пре. 
Материјал 
Знакови невоље 
Легуре бакра: 
јарко бледо зелене пепељасте мрље или мрље: 
'бронзана болест'. 
Гвожђе: 
мрље наранчасте течности на површини; 
љускање, пуцање, ламинирање; 
изглед јарко наранџасте прашкасте корозије. 
Олово и легуре олова: 
изглед беле прашкасте корозије. 
Керамика и камен: 
беличасти кристали - излив - на површини. 
Било који материјал (налази или паковање) 
која се одржава влажном или влажном: 
појава: црне тачке, белих пахуљастих наслага 
и / или мирис трулих јаја. 
Стакло: 
лудовање, љускање, ламинирање. 
Дрво, кост, слоновача: 
скупљање, извијање, пуцање. 
6. ШТА МУЗЕЈ ДОЈАВНО ДОСТАВЉА СА ЗАВРШИМА ПРЕ А 
УПИТ КОРОНЕРА 
Поред фотографисања и документовања налаза, нешто очувања 
и научне анализе може да предузме одговарајуће музејско особље за 
сврха извештаја мртвозорнику. Лијечење конзерватора могло би 
укључују: к-радиографију; довољно прелиминарног чишћења да се разјасни 
идентификација налаза; 'прва помоћ' како би се осигурало стабилност материјала; 
препакивање у одговарајућој микро-клими. 
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7. НЕКИ ИЗВОРИ САВЕТОВАЊА ЗА САВЕЗ 
Одељење за конзервацију, документацију и науку, 
Британски музеј, Велика Русселл Стреет, Лондон ВЦ1Б 3ДГ 
(Тел: 020 7323 8678; Фак: 020 7323 8636). 
Национални музеји и галерије од Велса, Цатхаис Парк, 
Цардифф ЦФ1 3НП (Тел: 01222 397951; Фак: 01222 373219). 
Музеј Лондона, Лондон Валл, Лондон ЕЦ2И 5ХН 
(Тел: 020 7600 3699; Фак: 020 7600 1058) (може дати савет о налазима 
из области Лондона). 



Национални музеји и галерије на Мерсеисидеу, Конзерваторски центар, 
Вхитецхапел, Ливерпоол, Л1 6ХЗ (Тел: 0151 207 0001). 
Институт за конзервацију Уједињеног Краљевства (одсек за археологију), 
6 Вхитехорсе Мевс, Вестминстер Бридге Роад, Лондон СЕ1 7КД 
(Тел: 020 7721 8721). Вебсите: ввв.укиц.орг.ук. Одржава заштиту 
Регистар конзерватора у приватном сектору). 
Конзерватори са седиштем у локалним музејима, путем жутих страница или путем Ареа 
Савети музеја: 
Савет музеја, библиотека и архива југозапада, Цреецх Цастле, 
Батхпоол, Таунтон ТА12ДКС (Тел: 01823 259696) 
Савет музеја, библиотека и архива на Југоистоку (СЕМЛАЦ), 
8 Цити Бусинесс Центер, Хиде Стреет, Винцхестер, Хантс, СО23 7ТА 
(Тел: 01962 844909). 
Такође у: Вртној соби, Историјском дворишту, Цхатхам, Кент МЕ4 4ТЕ. 
(Тел: 01634 405301) 
Музеји Вест Мидландс музеја, Ханбури Роад, Стоке Приор, 
Бромсгове Б60 4АД (Тел: 01527 872258) 
Музеји Еаст Мидландс музеја, ПО Бок 7221, 
Ноттингхам НГ12 3ВХ (Тел: 01949 981734) 
Савет музеја у Иорксхиреу, Фарнлеи Халл Фарнлеи Парк, 
Леедс ЛС12 5ХА (Тел: 0113 2638909) 
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Музеји северозапада, Гриффин Лодге, Гриффин Парк, 
Цавендисх Плаце, Блацкбурн ББ2 2ПН (Тел: 01254 670211) 
Музеји, библиотеке и архиви Северне Енглеске 
Савет (НЕМЛАЦ), Кућа за опоравак, Лане за купање, 
Невцастле упон Тине НЕ4 5СК 
(Тел: 0191 222 1661) 
Савет музеја у Велсу, Двориште, Летти Стреет, 
Цатхаис, Цардифф ЦФ2 4ЕЛ (Тел: 01222 225432) 
Лондонска агенција за музеје, Цлоистер Цоурт, 22-26 Фаррингдон Лане, 
Лондон ЕЦ1Р 3АЈ. (Тел: 020 7549 1700) 
Савети регионалних музеја надгледају ресурс: 
Савет за музеје, архиве и библиотеке, 16 краљица Ане 
Гате, Лондон, СВ16 9АА. (Тел: 020 7273 1444). 
Веб локација: ввв.ресоурце.гов.ук 
Проналази официре и конзерваторе са локалним археолошким јединицама из: 
Институт за археологе терена (Финдс Гроуп), 
ц / о ИФА Универзитет за читање, 2 рана капија, ПО Бок 239, 
Реадинг, РГ6 6АУ. 
(Тел: 0118 9316446). Веб локација: ввв.арцхаеологистс.нет 
Енглеска баштина (лондонски и регионални конзерватори), 
Лабораторија античких споменика, 23 Савиле Ров, Лондон, В1Кс 1АБ. 
(Тел: 0207 973 3000). Веб локација: ввв.енглисх-херитаге.орг.ук. 
Наутицал Арцхаеологи Социети, ц / о Мари Росе Труст, Цоллеге Роад, 
Поморска база ХМ, Портсмоутх ПО1 3ЛКС 
(Тел: 01705 750521; Фак: 01705 870588) 
8. БИБЛИОГРАФИЈА 
Цронин Ј, Елементи археолошке конзервације , Роутледге, 
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Гоодбурн-Бровн, Д & УКИЦАС, ископани артефакти и очување . 
Смјернице о очувању бр.1 Институт за заштиту природе Уједињеног Краљевства 
Одељење за археологију, 2001. 
Хоббс, Р, Хонеицомбе, Ц, Ваткинс, С. Водич за очување метала 
Детектористи . Темпус Строуд, 2002. 
Пеитон Р, Преузимање предмета са археолошких налазишта , 
Архетип публикације, Лондон, 1992 
Робинсон В, Прва помоћ за подводне налазе , Архетип, Лондон, 1998. 
Сеасе Ц, Приручник за очување теренског археолога , 
УЦЛА-ИА-Арт Волуме 4, Лос Анђелес, 1987. 
Валкер К, Смернице за дугорочну припрему архива ископа 
Складиштење , Одељење за археологију Завода за конзервацију Уједињеног Краљевства, 
1990. 
Ваткинсон, Д. и Неал В, Прва помоћ за проналаске , спашавање и Уједињено Краљевство 
Одељење за заштиту археологије Института, 3. издање, 1997. 
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Додатак 5: Образац за примање блага 
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Додатак 6: Национално веће за метал 
Откривање кодекса понашања 
1. Не гријешите. Добијајте дозволу пре него што се упустите у било које земљиште. 
2. Поштујте кодекс земље. Не остављајте отворене капије и не оштећујте 
усеве или уплашити животиње. 
3. Где год да се налази, не остављајте неред или небезбедну површину за оне који 
може да следи. Сасвим је једноставно извадити новчић или други мали предмет 
закопан неколико центиметара испод земље, а да није ископао велику рупу. Користи 
одговарајуће машине за копање да бисте исекли чисту заклопку (не уклањајте утикач 
земља у потпуности са земље), извадите предмет, вратите траву, песак 
или пажљиво запрљајте земљу и чак ћете имати потешкоћа у проналажењу места 
опет. 
4. Ако откријете било какву живу муницију или било какав смртоносни предмет као што је 
неексплодирана бомба или мина, не узнемиравајте је. Пажљиво означите локацију и 
пријавите налаз локалној полицији и власницима земљишта. 
5. Помозите да Британија буде уређена. Сигурно одложите смеће на које наиђете. 
6. Пријавите власника земљишта све необичне историјске налазе и упознајте се 
са тренутном НЦМД политиком која се односи на добровољно извештавање преносивих 
Антиквитети. 
7. Запамтите да је илегално да детектор метала користи заштићено 
подручје (нпр. предвиђено археолошко налазиште, СССИ или Министарство одбране) 
имовину) без одобрења одговарајућег органа. 
8. Упознајте се са дефиницијама блага које се налазе у благу 
Закон из 1996. године и припадајући Кодекс понашања, пазећи да разумете 
ваше одговорности. 
9. Запамтите да кад сте вани са својим детектором метала, јесте 
амбасадора за наш хоби. Не радите ништа што би могло да му да лоше име. 



10. Никада не пропустите прилику да објасните свој хоби ономе ко га пита 
о томе. 
Ревидиран фебруара 2000 

 
Паге 142 

142 
Кодекс понашања из Закона о благу из 1996. године (ревидиран) 
Извештавачки центар верује да је проналазак блага 
Пронађи декларисано 
благо 
Истражитељ усмерава проналазач да тај налаз достави на извештавање 
центар и копира документацију у центар за извештавање 
Мртвозорник писмено потврђује извештај о налазу 
Финдер открива да верује да је благо 
Извештаји тражиоца проналазе мртвозорника 
Извештавачки центар верује да проналазак НИЈЕ благо 
Ако нема приговора, мртвозорник 
овлашћује извештавање 
центар писмено 
релеасе финд; извештавање 
центар обавјештава мртвозорника 
писмено то налази 
враћен 
Мртвозорник обавештава власника / станара да намерава 
да вратим проналазач у року од 28 дана осим ако 
примљен приговор 
Извештавачки центар обавештава мртвозорника и тражиоца 
Извештавачки центар обавештава БМ / НМВ / НИЕ & ХС; они 
и локални музеј одлучују да ли да набаве 
Извештавачки центар производи кратак преглед 
писмени опис, издаје благо 
рачун за проналазак и обавештава СМР 
Ако приговор , мртвозорник 
наређује центру за извештавање 
задржи проналазак на чекању 
решавање спора 
Нађи враћен једном 
спор је ријешен 
Музеј жели да набави налаз 
Ако нема приговора, мртвозорник 
обавјештава 
БМ / НМВ / НИЕ и ХС и 
овлашћује извештавање 
центар писмено 
релеасе финд; извештавање 
центар обавјештава мртвозорника 
писмено то налази 
враћен 
Ако приговор, мртвозорник обавести 
БМ / НМВ / НИЕ & ХС и даје упуте локалном 
извјештајни центар задржати налаз 
ДЦМС одбија и 
обавјештава БМ / НМВ / НИЕ & ХС. 
БМ обавештава локални музеј; 
мртвозорник ; финдер 
Ниједан музеј не жели да купује 
нађи (поступак одрицања) 
Ако не желите да купите, пронађите више 
широко прихватљиви музеји 
БМ / НМВ / НИЕ & ХС или локално 
музеј шаље извештај мртвозорнику 
Мртвозорник обавештава 
власник / станар он 
намерава да врати налаз 
до проналазача у року од 28 
дана осим ако 
примљен приговор 
Нађи декларисано да није 
буди благо 
Вредновање и коментари на ТВЦ; ТВЦ 
препоручује процену вредности 
ДЦМС доноси одлуку 
Нађи враћен једном 
спор је ријешен 
БМ плаћа претраживач / власник 
Музеј плаћа БМ 
Жалба поднесена против процене вредности 
Нема жалбе 
Набавка БМ фактура 
музеј 
По потреби НМВ / НИЕ и ХС 
обавештава БМ 
БМ обавештава заинтересоване и 
пита да ли желе да уложе жалбу 
Процена БМ провизија М ; ово шаље 
заинтересоване стране; нуди 28 дана за коментар 
Мртвозорник информише БМ / НМВ / НИЕ & ХС, локални музеј, 
трагач, власник / окупатор земљишта и давалац франшизе (ако је познат) 
Мртвозорник држи истрагу 
Мртвозорник каже БМ / НМВ / НИЕ & ХС 
и локални музеј, проналазач, 
власник / станар и давалац франшизе (ако 
познато) да намерава да спроведе истрагу 
БМ / НМВ / НИЕ и ХС 
препоручује ДЦМС 
тај налаз се одбацује 
* осим у случајевима када је БМ музеј набавке. У тим случајевима ДЦМС проводи процјену, обавјештава 
заинтересоване стране, фактурирају БМ и плаћају проналазача / власника земљишта 
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Кодекс праксе Закона о благу (ревидиран) 

Индекс 
Категорија особе 
Ставак (и) 
државни секретар 
2, 4, 9, 19, 20, 31, 45, 46, 49, 51, 59-61, 
64, 65, 68-75, 77-82, 84 



Проналазачи 
1 -3, 9, 12, 14, 20-4, 28, 29, 31, 32, 34-7, 
40-4, 47, 49, 50, 54, 60-3, 65-9, 71-5, 77, 
78, 82 
Детектори метала 
2, 25-8, 31, 33, 34, 74 
Народни музеј 
20, 41, 46, 51, 55, 57, 59, 60, 62, 80 
Остали музеји, археолози 
1-3, 12, 20, 21, 23, 28, 31, 33-6, 38, 41-6, 
49, 51, 55, 57, 59, 60, 62, 66, 73, 75, 76, 
82 
Мјеста и споменици биљеже 
14, 31, 33, 39, 43, 46 
Црква Енглеске 
16, 60 
Франшизе 
1, 17-20, 60 
Мртвозорници 
1, 12, 13, 20-3, 36-8, 40, 42, 43, 46-59, 
60, 61, 82 
Полиција 
2, 82 
Одбор за процену блага 
1, 57, 59, 61, 62, 64, 65, 71, 79, 82 
Окупатори земље 
1, 28, 30, 34, 37, 43, 47, 50, 54, 62, 65, 
67-71, 75-7 
Власници земљишта и особе са ан 
1, 28, 30, 34, 37, 43, 47, 50, 54, 62, 65, 68, 
заинтересованост за земљу 
69-71, 75-9, 82 
Продавци 
2, 42, 62, 63 
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Такође можемо пружити документа 
да удовољи специфичним захтевима 
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