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На теперішній час не існує універсального методу встанов-

лення віку документа.  

Дослідження документів із застосуванням фізико-хімічних 

методів є руйнівними, що не завжди допустимо з певними докуме-

нтами, також такі дослідження вимагають дорогого устаткування 

й мають ряд інших обмежень і недоліків.  

Якщо в ході досудових або судових розглядів необхідне ви-

значення віку документа то на початковій стадії потрібно найбільш 

повно вивчити обставини провадження й зіставити їх з наданими 

для дослідження матеріалами. 

У процесі проведення технічної експертизи документів відо-

мості про відносний вік документа можна отримати: 

– при вивченні відбитків печаток (штампів) шляхом установ-

лення відносного часу їх нанесення; 

– при вивченні реквізитів документа шляхом установлення 

хронологічної послідовності нанесення їх штрихів. 

Експертиза відбитків печаток (штампів) з метою встановлення 

відносної давності їх нанесення на документи проводиться за зага-

льною методологічною схемою, яка передбачає такі стадії: 

– попереднє дослідження; роздільне дослідження; експертний 

експеримент; порівняльне дослідження; оцінка результатів прове-

деного дослідження та формулювання висновків; оформлення ре-

зультатів проведеного дослідження [1]. 

Для з’ясування питання щодо встановлення відносного часу 

нанесення відбитків печаток (штампів) на експертизу повинні бути 

надані: 

– вільні зразки відтисків печатки (штампу), максимально на-

ближені до часу датування досліджуваного документа; 
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– зразки відтисків печатки (штампу), нанесені за рік-два до й че-

рез рік-два після ймовірного часу нанесення відтиску в досліджува-

ному документі (часовий період зразків може бути й меншим); 

– експериментальні зразки відтисків печатки (штампу) або 

друк (штамп). Документи з вільними зразками відбитків печаток 

(штампів) повинні бути датовані й не викликати сумнівів щодо 

дати їх складання (завірені відбитками печаток або штампів відпо-

відних підприємств, організацій тощо). 

У разі надходження на дослідження в якості порівняльного ма-

теріалу кліше печатки (штампу), з нього виготовляються експери-

ментальні зразки, після чого вони досліджуються [2]. 

Подальші дослідження проводяться тільки в разі встановлення 

факту нанесення відбитка печатки (штампа) на досліджуваному 

документі контактним способом за допомогою кліше (у разі вилу-

чення факту відтворення зображення відбитка печатки за допомо-

гою комп’ютерної техніки, шляхом малювання тощо). 

На наступній стадії дослідження вирішується питання: одним 

або різними кліше нанесені досліджуваний відбиток і відбитки в 

наданих зразках? Застосовується традиційна схема проведення 

ідентифікації печаток і штампів за їх відбитками, що передбачає 

роздільне й порівняльне дослідження з вивченням загальних і при-

ватних ознак, формулювання висновку про тотожність (або про ві-

дсутність тотожності) [2]. 

Якщо ж в ході проведення порівняльних досліджень установ-

лено, що досліджуваний відбиток печатки (штампа) і зразки нанесені 

одним кліше, то експерт приступає до порівняння ознак, що свідчать 

про тимчасові зміни у відображенні відбитків. Для цього в досліджу-

ваному відбитку й зразках вивчають дефекти експлуатаційного похо-

дження й випадкові (тимчасові) засмічення кліше [3]. 

Дефекти експлуатаційного походження (наприклад, подря-

пини, перерви в штрихах, відсутність елементів знаків, деформація 

окремих знаків або їх частин) свідчать про період між часом вини-

кнення певного дефекту кліше й часом появи іншого дефекту. Та-

кий період залежно від частоти використання печатки (штампа) і 

порушення правил використання може обчислюватися днями, мі-

сяцями, а іноді й роками. 

Випадкові (тимчасові) засмічення кліше (наприклад, налипання 

волокон паперу, піщинок, нашарування барвника) дозволяють  
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точніше визначити час нанесення відбитків, оскільки вони зберіга-

ються в печатках і штампах порівняно короткий час. Ці ознаки до-

зволяють установити час нанесення відбитка печатки (штампа) на 

документ з відхиленням у межах часу в кілька днів, тижнів. 

Таким чином, процес наступних досліджень складається з та-

ких етапів: 

• досліджуваний відбиток вивчають на предмет виявлення 

сукупності ознак тимчасового характеру (дефектів експлуатацій-

ного походження й сторонніх мікрочастинок, які потрапили на 

друковані елементи); 

• зразки досліджують на предмет виявлення тієї сукупності 

ознак тимчасового характеру, які є в досліджуваному відбитку і 

визначають період появи цих ознак за допомогою вивчення зразків 

з урахуванням часу складання документів (за наявними на них да-

тами); 

• зразки досліджують на предмет виявлення нової ознаки 

тимчасового характеру, відсутньої в досліджуваному відбитку, 

який утворився після утворення сукупності ознак тимчасового ха-

рактеру в досліджуваному відбитку, і встановлюють час утворення 

цієї нової ознаки (визначають також за наявними датами в докуме-

нтах із зразками відбитків) [2, с. 13]; 

• визначають період нанесення досліджуваного відбитка (у ме-

жах появи останньої ознаки тимчасового характеру, яка в наявності в 

досліджуваному відбитку, і виникнення нової ознаки тимчасового ха-

рактеру в зразках, яка відсутня в досліджуваному відбитку). 

За результатами комплексної оцінки виявлених ознак форму-

люють висновок про час нанесення досліджуваного відбитка або 

про неможливість вирішення питання про встановлення часу нане-

сення відбитка печатки (штампа) на документ. 

Висновок про початковий час нанесення досліджуваного від-

битка печатки формують на підставі виявлених певних збігів ознак 

тимчасового характеру, а висновок про остаточний період його на-

несення – на підставі виявлених певних відмінностей ознак тимча-

сового характеру. 

Застосування даної експертної методики можна проілюстру-

вати прикладом з експертної практики. Так, в Харківський науково-

дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України в 
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травні 2018 року для проведення судової технічної експертизи до-

кументів надійшли документи, що засвідчують прийом-передачу 

майнового комплексу, датовані груднем 2010 року, на яких були 

відбитки круглої печатки. Дані документи як обґрунтування май-

нових прав були надані в березні 2018 року в господарський суд в 

процесі розгляду справи про визнання права власності та витребу-

вання майна з незаконної власності. Дата складання зазначених до-

кументів викликала сумніви. Для проведення експертизи були на-

дані зразки відбитків печатки за період з серпня 2010 року по бе-

резень 2018 року по кілька зразків відбитків за кожен місяць зазна-

ченого періоду. 

Під час дослідження відбитків печаток на спірних документах 

було встановлено, що вони нанесені печаткою, зразки якої були 

надані для дослідження. 

У результаті дослідження й аналізу ознак тимчасового харак-

теру була виявлена певна сукупність збігів і відмінностей ознак 

тимчасового характеру у відбитках печатки на досліджуваних до-

кументах і в зразках відбитків печатки. Це дозволило експерту 

встановити в категоричній формі, що відбитки печатки на дослі-

джуваних документах, зроблених у грудні 2010 року, нанесені в 

період з лютого по березень 2018 року, а не в 2010 році, як було 

зазначено в поданій для дослідження документації. 

Застосування описаного вище методу має вирішальне зна-

чення в тому випадку, коли існує заборона на застосування мето-

дів, що призводять до пошкодження об'єкта досліджень або зміни 

його властивостей. 
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