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STATE AND PROSPECTS OF COMPLEX DIAGNOSTIC RESEARCHES

OF HANDWRITING
Анотащя. Дана стаття розглядае питания сучасного стану та можливють розвитку 

комплексних д1агностичних дослщжень почерку. Автором наголошуеться, що почеркознавча 
експертиза е одним з затребуваних вид1в кримшалютичних доследжень, отже швидкють i ефективтсть 
при вирiшеннi складних завдань у тiй чи шшш ситуацп багато в чому залежить вiд рiвня застосування 
сучасних техтчних засобiв, тактичних прийомiв тощо. Аналiзом останнiх дослiджень i публiкацiй 
встановлено, що iснуючi методики для виршення певних почеркознавчих завдань у практичнш 
дiяльностi експертами-почеркознавцями не використовуються через велику вiрогiднiсть отримання 
недостовiрних результапв та потребують наявностi текстiв великого й середнього обсягу.

На думку автора, комплексний пщхвд при виршенш почеркознавчих задач, iнтеграцiя знань та 
вдосконалення правово! бази при оргашзацн та проведеннi комплексних експертиз почерку мають 
допомогти подолати нестачу ведомостей про досл!джуваний об’ект, правильно обгрунтувати 
експертний висновок та пiдвищити рiвень його повноти i надiйностi.

Ключовi слова: комплекснi дiагностичнi досл!дження, почеркознавча експертиза,
класифжацшш завдання.

Аннотация. Данная статья рассматривает вопрос современного состояния и возможность 
развития комплексных диагностических исследований почерка. Автором подчеркивается, что 
почерковедческая экспертиза является одним из востребованных видов криминалистических 
исследований, а значит скорость и эффективность при решении сложных задач в той или иной 
ситуации во многом зависит от уровня использования современных технических средств, тактических 
приемов и т. д. Анализом последних исследований и публикаций установлено, что существующие 
методики для решения определенных почерковедческих задач в практической деятельности 
экспертами-почерковедами не используются ввиду большой вероятности получения недостоверных 
результатов и требуют наличия текстов большого и среднего объема.

По мнению автора, комплексный поход при решении почерковедческих задач, интеграция 
знаний и усовершенствование правовой базы при организации и проведении комплексных экспертиз 
почерка должны помочь восполнить недостаток сведений об исследуемом объекте, правильно 
обосновать экспертный вывод и повысить уровень его полноты и надежности.

Ключевые слова: комплексные исследования, почерковедческая экспертиза,
классификационные задания.

Abstract. This article considers the current state and the prospects of development of complex 
forensic handwriting diagnostic studies.

The author has emphasized that handwriting expertise is one of the most demanded types of the 
forensic research, and therefore the speed and efficiency in solving complex problems in a given situation 
largely depends on the level o f use of modern technical means, tactical techniques, etc.

The expert activity in carrying out all the stages of expert research forms a certain system, and, 
therefore, has a complex character.

This is manifested very clearly in the handwriting expertise, when for the correct interpretation of the 
handwriting there is a need to use a wide range o f specialized knowledge, that is, a set o f professional 
knowledge, skills and abilities obtained as a result o f special education and / or work experience, that 
corresponds to the modern development of the law enforcement area, science, technology, art or craft, and is 
sufficient for the competent (qualified) solution to the questions in the range of interest of the investigation
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officers or the court in a particular casework.
Analysis o f recent studies and publications indicates that existing methods for solving certain 

handwriting tasks in handwriting experts practice are not used in a view of the high probability of obtaining 
unreliable results and require the availability o f large and medium volume texts.

It is the author's opinion that a complex approach to the handwriting problems solution, the 
knowledge integration and the improvement o f the legal framework in the organization and conduct of 
complex handwriting expertise should help fill the lack of information about the investigated object, correctly 
substantiate the expert conclusion and improve its completeness and reliability.

Key words: complex research, handwriting expertise, classification tasks.

Постановка проблеми. Почеркознавча експертиза виступае одним з 
основних дослвджень, здатних вчасно i ефективно вириттити проблемы  
питання, що виникають т д  час провадження у  процесах: адмшстративних, 
господарських, кримшальних чи цившьних. Швидкють i ефективнiсть 
виршення складних завдань судочинства у  тш чи iншiй ситуацн багато в чому 
залежить ввд рiвня застосування сучасних технiчних засобiв, тактичних 
прийомiв, а також усiх рекомендацiй науки експертологн.

Дiяльнiсть експерта мае системний характер. У с  стадн експертного 
дослвдження конкретного о б ’екта, всi технiчнi операцн i прийоми, я к  при 
цьому використовуються, не е випадковим поеднанням. Вони утворюють 
певну систему. Системтсть експертного дослiдження означае серед шшого те, 
що воно мае комплексний характер. Яскраво проявляеться ця ознака у  
почеркознавчш експертизi. Навiть досвiдченим експертам-почеркознавцям 
iнколи не пiд силу правильно розтлумачити почерк. Виникае потреба у  
використант широкого спектру спещальних знань, тобто тако! сукупностi 
професшних знань, навичок та вмiнь, яю отримано в результатi спещально! 
осв^и та/або досввду роботи, що ввдповвдае сучасному розвитку галузi 
правозастосування, науки, техтки, мистецтва або ремесла, i е достатньою для 
проведення ввдповщними суб’ектами компетентного (квалiфiкованого)
вирiшення питань, я к  щкавлять слiдство чи суд в конкретному провадж ент  
(справi) [1, с. 114].

Анал1з останн1х дослщжень i публ1кац1й. Аналiзом останнiх 
дослвджень i публiкацiй встановлено, що найбшьш розповсюдженими серед 
класифiкацiйних завдань судово! експертизи на практитп е завдання щодо 
встановлення статi виконавця тексту. 1снуюча для вирiшення такого завдання 
методика Каюнова О. Н., Сахарово! Н. Г., Смирнова А. В. [2] з! встановлення 
статi виконавця за середньовиробленим почерком у  практичны д!яльност 
експертами-почеркознавцями не використовуеться через велику в!рогвдтсть 
отримання недостов!рних результата. До того ж, названа методика 
застосовуеться лише при можливост дослвдження текспв великого й 
середнього обсягу. На практищ така можлившть трапляеться не часто. 
Навпаки, потр!бно виршувати класифшацшт завдання за наявност запишв, 
значно менших за обсягом. Може бути використана i методика визначення 
стат виконавця коротких рукописних текспв [3]. Також шнуе модифшована
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методика, яка запропонована для використання в експертнш практищ для 
встановлення стаи виконавця. Це експертна диференщащя рукопишв на 
чолов1ч1 та жшочр яка була вперше опублшована у  вигляд! Методичного листа 
у  1968 рощ, розроблена Всесоюзним науково -  дослвдним шститутом охорони 
суспшьного порядку i опублшована (але розрахована на дослвдження 
високовиробленого почерку) [4]. Однак, основним 1хтм  недолiком е 
трудомiсткiсть i необхiднiсть чiткого дотримання усiх зазначених у  методиках 
умов. Iнформативнi ознаки, викладенi у  перелiках методик, при розробщ ще1 i 
ранiше згадано!, вибирались без урахування системи рухiв виконавця письма i 
представленi в яюсно-описовш формi. Означене впливае на однозначтсть i 
точнiсть видшення окремих ознак виконавця письма.

Метою дано! стати е вивчення стану та означення перспектив 
комплексних дiагностичних дослвджень почерку.

Виклад основноУ шформащ!. Ввдомо, що скшьки iснуе людей, стшьки е 
й рiзних почерюв. Почерк, властивий л ю ди т, може бути показником 11 

розумових здiбностей, охайностi, добропорядносп, або ж вказувати на 
наявтсть у  людини хворобливого стану, психiчних розладiв. На.пп 
спостереження показують, що в результат дослiдження почерку школи 
можливо приблизно визначити основний вид д!яльносп його власника. 
Загальна методика дослвдження при цьому спрацьовуе не завжди. 1нколи 
власниками калiграфiчних почерюв виявляються люди, я к  не мають вищо! 
освпи, а мають лише середню базову або й не повну середню освпу. Разом з 
тим далеко некалiграфiчнi почерки людей, що допускають граматичнi помилки 
на письмр належать серйозним науковцям, я к  бiльше придшяють уваги 
висвiтленню теми, а т ж  звертають увагу на власне процес письма. П роведет  
дослвдження закономiрностей формування iндивiдуальностi почерку показали, 
що у  набути навички письма приймае участь безлiч функцiональних систем 
оргатзму, я к  знаходяться у  взаемодн, i на я к  впливають н ай р й н ом аттт  mi 
з о в т ш т  причини.

Досить часто експертам-почеркознавцям доводиться вирiшувати 
невдентиф! катпй т  завдання. Працюючи лише з об ’ектом дослвдження та з 
шформащею, що мютиться в матерiалах досудового розслвдування, постае 
можливють встановити спочатку групову належтсть почерку, наприклад, 
звузивши коло пвдозрюваних ошб, а в подальшому дозволяе розтзнати  и  чи 
imni характеристики особи неввдомого виконавця. Ця група завдань тяж!е до 
завдань вдентифшацшного характеру, але, оскшьки вона мае ввдмшносп ввд 
останньо!, то 11 справедливо видшяють у  самостшну групу -  класифшацшних. 
Виконання таких завдань дозволяе виявити ознаки, притамант виконавцев! 
письма.

Важливим моментом проведення експертного дослвдження е тзнання
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явищ, обставини, що супроводжували процес письма. Враховуючи це, в ч ет -  
кримшалшти визначають шляхи встановлення можливост за почерком 
д1знатися про за г а л ь н о ^ зи ч т  властивостр професшну належтсть, 
психолопчний стан виконавщв текспв. Для позначення цього напряму 
дослвджень використовують грецьк слова «графо» (писати) i «логос» (поняття, 
думка, знання, вчення, наука), що в цшому називаеться графолопею. 
Пвдтримуемо думку В. О. Маркусь, який зазначае, що сучасна графологiя не 
тiльки вдосконалюе подходи до аналiзу почерку, а й широко використовуе д а т  
шших наук: медицини, математики, психологи, фшологн, ф!зюлоги тощо [5, 
с. 163].

Експерти-почеркознавщ мають нагальну потребу у  використант в сво!й 
роботi сучасних досягнень графологiв. За !х допомогою можуть бути розв,язанi 
складнi завдання удентифжатпйного i неiдентифiкацiйного (дiагностичного) 
характеру, зокрема, зi встановлення факту незвичайного стану т д  час 
виконання рукопису. Аналiз представленого об ’екту дослiдження дозволяе 
скласти уявлення про внутриттшй стан автора тексту, зокрема той, що 
пов’язаний iз вiковими змiнами оргатзм у, переохолодженням, перегрiвом, 
алкогольним або наркотичним сп ,янiнням, втратою зору, фiзичною втомою 
тощо. Графологiя допомагае встановити i дослудити способи свiдомоi змiни 
свого почерку, мету та завдання, яке ставив перед собою виконавець рукопису, 
навмисно змiнюючи свш почерк.

Одними iз прюритетних вважаемо комплекснi дiагностичнi дослiдження 
почерку на основi штеграцн знань рiзних галузей, що сприяе виявленню нових 
доказiв, якi можуть бути дослвджет лише на основi цих знань. Вирiшення 
дiагностичноi задачу що мае багатоступеневу структуру, яка передбачае 
перехвд у  пiзнаннi ввд загального до часткового, базуеться на рiвневому 
принцип!. Кожний наступний етап дiагностичного процесу е необхудним 
доповненням до попереднього, подальшим його розвитком i поглибленням. 
Так, щоб вириттити дiагностичну задачу, кiнцевою метою яко! е розпiзнавання 
конкретних «збиваючих» факторiв або !хньо! певно! групи, експерт перш за все 
повинен встановити факт незвичност письма у  дослвджуваному о б ’екп, а 
п отм  розпiзнати, чи е ця незвичайтсть для даного виконавця звичною 
(постшною) або тимчасовою i визначити р !зновидшсть «збиваючих» факторiв. 
З таких позицш комплекснiсть експертних дослiджень почерку
характеризуеться перш за все необхвдтстю  використання спецiальних знань 
сум!жних наук для виршення експертного завдання, котре неможливо 
вириттити шляхом застосування знань будь-яко! однiеi галузi.

Комплексне експертне дослвдження властивостей одного й того самого 
або декшькох об ’ект1в проводиться з урахуванням мети i вирш ення завдань 
самост1йних експертиз. Комплекснi експертизи можуть проводитися лише за
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умов, коли в дослвджент беруть участь не менше двох експерпв, кожний з 
яких д1е в сфер! свое! компетенцп. Фактично, компетенщя кожного з експерт!в 
мае дещо абсолютний, але разом з тим обмежувальний характер. Абсолютний  
проявляеться в тому, що кожен експерт готуе висновок ввд свого !м е т  на 
тдстав1 дослвджень, проведених ним особисто. Обмежувальний проявляеться в 
тому, що кожен експерт несе ввдповвдальтсть за пвдготовлений ним висновок у  
встановленому законом порядку.

Судове провадження у  будь-якш справр пов’язане з дослвдженням 
речових доказ1в, якими виступають р1зн1 документи з рукописними текстами, 
вирш уе завдання встановлення даних щодо особи !х автора та виконавця за 
ознаками писемного мовлення й почерку. Необхвдтсть у  таких досл1дженнях 
виникае у  випадках, коли потр1бно вдентифшувати конкретну особу, розшукати 
або зменшити коло ошб, серед яких доцшьно шукати особу -  фактичного 
автора та/або виконавця рукописного документа. Така практика розширення 
меж судово-експертно! д1яльност1 сприяе використанню судових експертиз як 
одного з найбшьш ефективних способ1в встановлення штини з питань, що е 
предметом доказування в досудовому та судових провадженнях.

Впродовж багатьох рошв шнування судово! експертизи ввдбуваеться 
процес диференщаци (розд1лу) наукових знань, видшення клашв, род1в, вид1в 
судових експертиз. Разом з тим ввдбуваеться i взаемопроникнення наукових 
дисциплш. Постае така необхвдтсть пвд час вирiшення питань, що стосуються 
сумiжних галузей знань. Дослвдження, проведенi на основi штеграцп знань, 
допомагають подолати нестачу ведомостей про дослiджуваний о б ’ект, 
правильно обгрунтувати експертний висновок, а в цшому -  пвдвитттити рiвень 
його повноти й надшностё

Головною умовою комплексно! (д!агностично!) експертизи почерку 
виступае структурна едтсть  о б ’екта дослiдження. Така ознака судово! 
експертизи почерку проявляеться у  в и р ш ен т  питань, спiльних для 
кримшалштичного авторознавства та почеркознавства. Зокрема, так  завдання, 
як авторство i виконання рукописного тексту, встановлення сощально- 
демографiчного та психологiчного портрета автора й виконавця рукописного 
тексту, !х вдентифшащя.

Найкращими для дiагностики почерку е так! види письма, коли людина 
не контролюе сам процес виконання л!тер, а тому розкривае в них особливост  
свого характеру, проявляе умови написання л!тер. Як ввдомо, е загальт ознаки 
почерку, так!, як розм!р, нахил, тощо. 1х людина може навмисно зм!нювати. Не 
контролюемо ми кут, пвд яким тримаемо прилад для письма, точку, з яко! 
починаемо писати та закнчуемо писати л!теру. Тобто те, що ми виконуемо 
м ехатчно, що виробилося у  нас протягом роив життя.

На сучасному е т а т  шнуе необхвдтсть бшьш глибокого п1знання
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кримшалштично! сутност письма та ввдображення цих ведомостей у  
ввдповвднш норм1 закону. В изначет питання ч1тко! оргатзацп проведення 
комплексних експертиз нерозривно пов’я за т  з проблемою !х законодавчо! 
регламентаци. Загальт засади встановлюються окремими положеннями 
галузевого процесуального законодавства, що регулюе р1зт сфери 
в т и зн я н о го  судочинства. Т ак процесуальт норми суттево р1зняться м1ж 
собою. Так, чинний КПК Укра!ни не мае нормативно! регламентаци порядку 
проведення комплексних експертиз. Лише у  ст. 101 КПК Укра!ни передбачено 
можлившть залучення к1лькох експерт1в та !х право скласти один висновок або 
окрем1 висновки. Водночас, в цившьному процесуальному законодавств1 
передбачена можлив1сть призначення комплексно! експертизи у  ст. 149 ЦПК 
Укра!ни. Вказаною процесуальною нормою встановлено, що комплексна 
експертиза проводиться не менш як двома експертами р1зних галузей знань або 
р1зних напрям1в у  межах одн1е! галуз1 знань. Аналог1чн1 положення встановлен1 
у  адмшстративному судочинств1 у  ст. 84 КАС Укра!ни. Господарський 
процесуальний кодекс Укра!ни i Кодекс Укра!ни про адм ш стративт  
правопорушення не мають окремих норм, що передбачали б проведення 
комплексно! експертизи.

Висновки. Виходячи з викладеного, приходимо до висновку про те, що 
сь огодт  в Укра!нi iснують очевидт прогалини у  единiй законодавчiй 
регламентаци проведення комплексно! судово! експертизи, в тому ч и ^  
дослiдження почерку. Не зважаючи на очевидну внутрпттню тотожнiсть 
сутностi комплексно! експертизи, проблеми, що виникають т д  час 
призначення й проведення комплексних експертиз, практично однаковй Не 
враховуеться спш ьтсть предметiв i об ,ектiв дослiдження для рiзних галузей 
знань, взаемне використання методiв дослвдження, термiнологiчного i 
понятiйного апарату. У зв’язку з цим проводяться дослвдження в межах рiзних 
родiв i класiв експертиз експертами рiзних спещальностей або вузько! 
спецiалiзацi!, якi формують спiльний висновок. Втрачаеться дорогоцiнний час i 
пiддаються сумнiву результати таких дослвджень.

На наш погляд, перспективною у  даному напрямку е необхвдтсть  
вдосконалення правово! бази для оргатзацп та проведення комплексних 
експертиз почерку, загальна лопчна схема проведення яких полягае в тому, що 
дослвджуваний о б ’ект (завдання) логiчно розчленовуеться на необхвдну 
к1льк1сть елементiв, кожен з яких д о ^ д ж у ет ь ся  самостiйно окремим 
експертом, а узагальнення результатiв i пвдготовка загального висновку 
здiйснюватиметься лише з використанням результатiв усiх експертних 
дослвджень.
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