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ЕКСПЕРТИЗ	

Успішне	 вирішення	 завдань	 експертами	 при	 проведенні	 судово-почеркознавчих	
експертиз	 можливо	 тільки	 при	 правильно	 зібраних	 порівняльних	 матеріалах-зразках	
почерку	 (підписів)	 передбачуваного	 виконавця.	 Методикою	 судово-почеркознавчої	
експертизи	 розроблений	 ряд	 загальних	 вимог,	 що	 пред’являються	 до	 порівняльного	
матеріалу,	 які	 будуть	 розглянуті	 нижче.	 До	 них,	 перш	 за	 все,	 відносяться	 належна	 якість	 і	
достатня	 кількість	 порівняльних	 матеріалів-зразків	 почерку	 та	 підписів	 осіб,	 у	 відношенні	
яких	перед	експертом	поставлені	питання.	

Помилки,	 допущені	 при	 відборі	 зразків,	 можуть	 спричинити	 експертну	 помилку	 та	
спрямувати	слідство	чи	суд	по	невірному	шляху.	

Необхідною	 умовою,	 яка	 ставиться	 до	 зразків,	 які	 направляються	 для	 експертного	
дослідження,	 є	 їхня	 достовірність,	 тобто	 безперечна	 (безсумнівна)	 належність	 рукописів	
(підписів)	саме	тій	особі,	чиїми	зразками	вони	служать.	

Під	належною	якістю	зразків	розуміється	їхня	порівнянність	із	досліджуваним	об’єктом	
по	ряду	своїх	характеристик.	

Достатня	кількість	зразків	означає	такий	їхній	об’єм,	який	би	забезпечував	можливість	
повного	та	всебічного	співставлення	усіх	ознак,	які	містяться	у	рукопису	(підписах).	

Для	 вирішення	 судово-почеркознавчих	 завдань	 існує	 три	 види	 зразків	 почерку	 та	
підписів	–	вільні,	умовно-вільні	та	експериментальні.	

Вільні	 зразки	 почерку	 (підписів)	 –	 рукописні	 тексти,	 записи	 (підписи)	 певної	 особи,	
виконані	 поза	 зв’язком	 зі	 справою,	 по	 якій	 проводиться	 експертиза,	 коли	 виконавець	 не	
припускав,	 що	 вони	 можуть	 бути	 використані	 в	 якості	 порівняльного	 матеріалу	 (тексти	
(підписи)	 в	 службовому	 листуванні,	 автобіографії,	 анкеті,	 особистому	 листі,	 заяві,	 в	 різних	
документах,	не	пов’язаних	зі	справою,	тощо).	Вільні	зразки	є	найбільш	цінним	порівняльним	
матеріалом,	 так	 як	 вони	 виконуються	 без	 навмисної	 зміни	 ознак	 почерку	 (підпису).	
Основними	 вимогами,	 що	 пред’являються	 до	 вільних	 зразків	 почерку	 та	 підписів	 є:	
безсумнівність	 їх	 походження	 від	 конкретної	 особи;	 виконання	 на	 тій	 же	 мові,	 що	 і	
досліджуваний	 документ;	 відповідність	 дослідженому	 документу	 за	 часом	 виконання;	
відповідність	досліджуваному	документу	за	цільовим	призначенням	і	змістом;	відповідність	
досліджуваному	 документу	 по	 типу	 пишучого	 приладу	 і	 матеріалу	 письма;	 відповідність	
досліджуваному	 документу	 за	 умовами	 виконання	 (	 ступінь	 освітленості,	 положення	
пишучого	 –	 стоячи,	 сидячи,	 нахилившись,	 тощо);	 відповідність	 досліджуваному	 документу	
по	темпу	письма	і	по	застосованому	шрифту	(скоропис,	друкований,	креслярський,	тощо);	по	
виконанню	правою	чи	лівою	рукою.	

Умовно-вільні	 зразки	 почерку	 (підписів)	 –	 тексти,	 записи	 (підписи)	 в	 документах,	
виконані	у	зв’язку	з	розслідуваною	справою,	але	не	у	зв’язку	з	призначенням	почеркознавчої	
експертизи	(пояснення,	зауваження,	скарги,	записи	(підписи)	в	протоколах	допитів,	тощо).	

Експериментальні	зразки	почерку	(підписів)	–	тексти,	записи	(підписи),	що	виконуються	
спеціально	 для	 використання	 в	 якості	 порівняльного	 матеріалу	 для	 проведення	
почеркознавчої	експертизи,	в	умовах,	максимально	наближених	до	тих	(як	передбачається),	
в	 яких	 виконувалися	 досліджувані	 рукописи	 (підписи).	 Їх	 перевагами	 є:	 можливість	
отримання	 в	 будь-якій	 необхідній	 кількості	 порівняльного	 матеріалу;	 достовірність	
належності	 певній	 особі.	 При	 отриманні	 експериментальних	 зразків	 почерку	 (підписів)	
необхідно	дотримуватись	наступних	умов:	(по	можливості)	тих	же	умов	і	матеріалів	письма,	
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в	яких	був	виконаний	досліджуваний	документ;	зразки	почерку	виконуються	під	диктовку,	
при	цьому	слова	читаються	так	само,	як	і	вимовляються	(для	оцінки	рівня	грамотності)	без	
виділення	 голосом	 розділових	 знаків;	 при	 допустимості	 зразки	 повинні	 3–4	 рази	
повторювати	 зміст	 досліджуваного	 документа,	 при	 неприпустимості	 –	 диктується	
спеціально	складений	текст,	що	містить	витяги	і	окремі	слова	з	досліджуваного	документа;	
повинна	 бути	 виключена	 можливість	 списування	 з	 досліджуваного	 документа	 або	
змалювання	з	досліджуваного	підпису.	

Недоліком	 експериментальних	 зразків	 є	 можливість	 навмисного	 спотворення	
виконавцем	свого	почерку	(підписів).	

В	залежності	від	виду	досліджуваних	об’єктів	можуть	бути	свої	особливості	у	підготовці	
порівняльних	матеріалів.	

Особливості	підготовки	порівняльного	матеріалу	при	призначенні	експертизи	підписів.	
При	 підготовці	 зразків	 для	 проведення	 почеркознавчої	 експертизи	 підписів	 слід	 мати	 на	
увазі,	 що	 у	 людини	 можуть	 бути	 вироблені	 різні	 варіанти	 підписів.	 Найбільш	 часто	
зустрічаються	 повний	 і	 короткий	 варіанти	 підпису.	 Застосування	 того	 чи	 іншого	 варіанту	
залежить	 від	 роду	 документа,	 фізичного	 і	 психічного	 стану	 виконавця,	 кількості	 підписів,	
виконуваних	 підряд	 на	 великій	 кількості	 документів,	 умов	 виконання,	 розміру	 графи	 для	
підпису	 в	 тому	 чи	 іншому	 документі,	 тощо.	 Тому	 як	 вільні,	 так	 і	 експериментальні	 зразки	
підписів	 повинні	 бути	 надані	 в	 якомога	 більшій	 кількості	 і	 на	 різних	 за	 характером	
документах.	 Якщо	 дослідженню	 підлягає	 підпис	 за	 іншу	 реально	 існуючу	 особу,	 то	
подаються	зразки	підпису	обох	осіб	(зразки	особи,	від	імені	якої	виконаний	підпис,	і	зразки	
передбачуваного	 виконавця).	 Додатково	 у	 передбачуваного	 виконавця	 відбирають	 зразки	
почерку	 з	 обов’язковим	 відтворенням	 прізвища	 особи,	 від	 імені	 якої	 виконаний	 підпис.	
Експериментальні	 зразки	 підписів	 повинні	 виконуватися	 на	 окремих	 аркушах	 і	 в	 кілька	
прийомів,	 з	 розривом	 у	 часі,	 щоб	 уникнути	 наслідування,	 навмисного	 спотворення,	
змалювання,	тощо.	

Особливості	 підготовки	 зразків	 для	 порівняльного	 дослідження	 коротких	 рукописних	
записів.	 Основною	 проблемою	 при	 дослідженні	 коротких	 записів	 є	 те,	 що	 в	 них	 міститься	
мало	 графічної	 інформації,	 що	 суттєво	 ускладнює	 виявлення	 і	 оцінку	 ідентифікаційних	
ознак.	 В	 цьому	 випадку	 велику	 роль	 відіграють	 експериментальні	 зразки,	 які	 повинні	
повністю	 відповідати	 спірному	 короткому	 рукописному	 запису.	 У	 разі,	 якщо	 особа	 яку	
перевіряють	відмовляється	надати	експериментальні	зразки,	або	 їх	отримання	неможливо	
(через	 смерть	 або	 безвісну	 відсутність	 особи),	 необхідно	 відібрати	 вільні	 і	 умовно-вільні	
зразки	 таким	 чином,	 щоб	 у	 них	 повторювався	 весь	 буквений	 склад	 спірного	 короткого	
рукописного	 запису,	 були	 аналогічні	 буквосполучення,	 аналогічні	 букви	 на	 початках	 і	
закінченнях	слів,	аналогічні	прописні	літери	та	ін.	Тобто,	зразки	повинні	бути	максимально	
наближені	по	буквеному	складу	до	спірного	рукописного	запису.	

Особливості	 підготовки	 зразків	 для	 порівняльного	 дослідження	 цифрових	 записів.	
Основною	 складністю	 при	 дослідженні	 цифрових	 записів	 є	 те,	 що:	 кількість	 письмових	
знаків	 обмежена	 10;	 на	 відміну	 від	 букв	 алфавіту,	 цифри	 мають	 відносно	 просту	 будову;	 в	
більшості	 випадків	 практика	 виконання	 цифрових	 записів	 у	 людини	 набагато	 нижче,	 ніж	
практика	виконання	рукописних	записів.	Також	як	і	з	короткими	записами,	при	дослідженні	
цифрових	 записів	 велике	 значення	 мають	 експериментальні	 зразки,	 які	 повинні	 повністю	
повторювати	 досліджуваний	 запис.	 Крім	 цього,	 перевіряємій	 особі	 слід	 запропонувати	
виконати	 цифри	 в	 порядку	 від	 0	 до	 9,	 а	 також	 різні	 комбінації	 чисел,	 які	 повторювали	 б	
комбінації	 в	 спірному	 записі.	 При	 відборі	 вільних	 і	 умовно-вільних	 зразків	 необхідно	
приділяти	увагу	на	їх	порівняність	зі	спірним	записом	за	складом	і	послідовністю	цифр.	

Особливості	 підготовки	 зразків	 для	 порівняльного	 дослідження	 підписів,	 рукописних	
записів,	 виконаних	 особами	 похилого	 та	 старшого	 віку.	 Почерки	 осіб	 похилого	 віку,	 у	
більшості	 випадків,	 характеризуються	 зниженням	 темпу	 та	 координації	 рухів,	 наявністю	
ознак	впливу	«збиваючих»	факторів	(зламах	штрихів,	кутастості,	зупинки	пишучого	приладу	
та	ін.),	які	обумовлені	віковими	змінами	організму	людини.	У	цьому	випадку	особливу	увагу	
слід	 приділяти	 відбору	 вільних	 зразків,	 виконаних	 у	 максимально	 наближеному	 до	 дати	
виконання	спірного	запису	періоду,	оскільки	вікові	зміни	почерку	похилої	людини	можуть	
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бути	 настільки	 істотними,	 що	 різниця	 між	 виконанням	 спірного	 запису	 та	 зразками	 в	
півроку	чи	рік	робить	неможливим	вирішення	питання	по	суті.	
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ПРОБЛЕМИ	РОЗСЛІДУВАННЯ	НАРКОЗЛОЧИНІВ	

Протидія	 наркозлочинності	 в	 якості	 складового	 елемента	 містить	 діяльність	 із	
розслідування	наркозлочинів.	Останнім	часом	ця	система	зазнала	суттєвих	змін,	що	не	могло	
не	позначитись	на	її	ефективності,	мобільності	та	раціональності.	На	окремих	проблемах	у	її	
функціонуванні	хотілось	би	загострити	увагу.		

Перше.	 Як	 відомо,	 ефективна	 спеціальна	 профілактика	 наркозлочинності	 так	 само	
неможлива	 без	 глибокого	 вивчення	 причин	 і	 умов	 наркотизації,	 цілей	 і	 мотивів	 вчинення	
злочинів	на	ґрунті	наркоманії.	Разом	з	тим,	вивчення	практики	розслідування	кримінальних	
проваджень	(справ)	про	злочини,	скоєні	на	ґрунті	наркоманії,	свідчить	про	те,	що	найчастіше	
саме	ці	чинники	злочинної	поведінки	не	піддаються	ретельному	аналізу	в	ході	досудового	
розслідування.	

Складається	думка,	що	слідчих	цікавить,	перш	за	все,	факт	вчиненого	злочину	та	докази	
того,	 що	 особа	 страждає	 на	 наркоманію.	 Однак	 обставини,	 що	 спонукали	 особу	 почати	
вживання	наркотиків,	вплив	найближчого	оточення	на	підтримку	згубної	звички,	джерела	
отримання	 грошових	 коштів	 на	 наркотики	 в	 матеріалах	 справ,	 як	 правило,	 не	 знаходять	
відображення.	

Такий	стан	характерний	не	тільки	для	кримінальних	проваджень	про	злочини,	вчинені	
дорослими.	Так	само	це	характерно	і	для	розслідувань	відносно	неповнолітніх,	коли	приписи	
КПК	України	про	обов’язковість	вивчення	умов	життя	і	виховання	неповнолітніх,	причин	та	
умови,	 що	 сприяють	 вчиненню	 злочинів,	 наявності	 дорослих	 підбурювачів	 та	 інших	
співучасників	фактично	не	виконуються.	

Вивчення	 кримінальних	 проваджень	 (справ)	 про	 злочини	 осіб,	 які	 страждають	 на	
наркоманію,	 також	 показує,	 що	 ці	 злочини	 часто	 поєднуються	 з	 корисливими,	 корисливо-
насильницькими	та	іншими	(хуліганство,	умисне	знищення	чужого	майна	та	ін.)	діяннями.	

Однак,	 при	 розслідуванні	 таких	 злочинів	 часто	 спостерігається	 формальний	 підхід	 до	
з’ясування	 всіх	 обставин	 злочину,	 коли	 не	 вивчаються	 в	 належному	 обсязі	 умови	
морального	 становлення	 особистості.	 Це	 виражається	 не	 тільки	 в	 тому,	 що	 не	
досліджуються	 цілі	 і	 мотиви	 скоєння	 різного	 роду	 корисливих	 та	 інших	 злочинів	 особами,	
які	вживають	наркотичні	засоби,	а	й	психологічні	та	соціокультурні	риси	особи,	склад	сім’ї		
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