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Жодна з наявних методик установлення віку документів із за-
стосуванням фізико-хімічних методів не є загальноприйнятою. 
Такі дослідження є руйнівними, що не завжди допустимо з певни-
ми документами, також такі дослідження вимагають дорогого 
устаткування й мають ряд інших обмежень і недоліків. Універса-
льного методу встановлення віку документа також не існує.  

Для визначення віку документа необхідно 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 встановлен-
ня відносної давності їх нанесення на документи проводиться за 
загальною методологічною схемою, яка передбачає такі стадії: 

– попереднє дослідження; роздільне дослідження; експертний 
експеримент; порівняльне дослідження; оцінка результатів про-
веденого дослідження та формулювання висновків; оформлення 
результатів проведеного дослідження [1, с. 15–19]. 

Для з’ясування питання щодо встановлення відносного часу 
нанесення відбитків печаток (штампів) на експертизу повинні бу-
ти надані: 

– вільні зразки відтисків печатки (штампу), максимально на-
ближені до часу датування досліджуваного документа; 

– зразки відтисків печатки (штампу), нанесені за рік-два до й 
через рік-два після ймовірного часу нанесення відтиску в досліджу-
ваному 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 
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дати їх складання (завірені відбитками печаток або штампів від-
повідних підприємств, організацій тощо). 

У разі надходження на дослідження в якості порівняльного 
матеріалу кліше печатки (штампу), з нього виготовляються екс-
периментальні зразки, після чого вони досліджуються [2, c. 5–9]. 

Подальші дослідження проводяться тільки в разі встановлен-
ня факту нанесення відбитка печатки (штампа) на досліджувано-
му документі контактним способом за допомогою кліше (у разі 
вилучення факту відтворення зображення відбитка печатки за 
допомогою 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 
приватних ознак, формулювання висновку про тотожність (або 
про відсутність тотожності) [2, с. 9–13]. 

Якщо ж в ході проведення порівняльних досліджень установле-
но, 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 по-
ходження й випадкові (тимчасові) засмічення кліше [3, с. 39–41]. 

Дефекти експлуатаційного походження (наприклад, подряпи-
ни, 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, налипан-
ня волокон паперу, піщинок, нашарування барвника) дозволяють 
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); 
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 зразки досліджують на предмет виявлення тієї сукупності 
ознак тимчасового характеру, які є в досліджуваному відбитку і 
визначають період появи цих ознак за допомогою вивчення зраз-
ків з урахуванням часу складання документів (за наявними на них 
датами); 

 зразки досліджують на предмет виявлення нової ознаки 
тимчасового характеру, відсутньої в досліджуваному відбитку, 
який утворився після утворення сукупності ознак тимчасового 
характеру в досліджуваному відбитку, і встановлюють час утво-
рення цієї нової ознаки (визначають також за наявними датами в 
документах із зразками відбитків) [2, с. 13]; 

 визначають період нанесення досліджуваного відбитка (у 
межах появи останньої ознаки тимчасового характеру, яка в наяв-
ності в досліджуваному відбитку, і виникнення нової ознаки тим-
часового характеру в зразках, яка відсутня в досліджуваному від-
битку). 

За результатами комплексної оцінки виявлених ознак форму-
люють висновок про час нанесення досліджуваного відбитка або 
про неможливість вирішення питання про встановлення часу на-
несення відбитка печатки (штампа) на документ. 

Висновок про початковий час нанесення досліджуваного від-
битка печатки формують на підставі виявлених певних збігів оз-
нак тимчасового характеру, а висновок про остаточний період йо-
го нанесення – на підставі виявлених певних відмінностей ознак 
тимчасового характеру. 
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