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Міністерства внутрішніх справ України 

особливості еКспертного ДосліДження сліДів  
віД Дії сторонніх преДметів – віДмичоК

анотація. Розглядаються особливості експертного дослідження слідів від дії сторонніх предметів (від-
мичок). Актуальним є розгляд конкретного експертного дослідження, що поетапно описує та ілюструє 
механізм слідоутворення слідів від дії сторонніх предметів які залишаються на внутрішніх поверхнях 
циліндрового механізму замку, який впливає на процес ототожнення слідоутворюючого об'єкту при прове-
денні судово-трасологічної експертизи. В процесі проведення експертного дослідження розібрані основні 
стадії проведення судово-трасологічної експертизи слідів від дії сторонніх предметів. На прикладі слідів 
залишених від контакту з стороннім предметом (відмичкою), проаналізований індивідуальний комплекс 
ознак (загальні та окремі ознаки), який властивий тільки конкретному сторонньому предмету певного 
виду (відмички). Встановлено механізм утворення слідів, які залишились на внутрішніх поверхнях ци-
ліндрового механізму замку. Досліджений та проаналізований комплекс ознак в експериментальних слі-
дах, що характеризує стійкість та індивідуальність стороннього предмету (відмички). Поетапно розгляну-
тий процес виконання завдань ідентифікаційного характеру, щодо ототожнення конкретного стороннього 
предмету (відмички). Проведена комплексна оцінка результатів дослідження, наукове обґрунтування, 
походження встановлених ознак та формулювання висновків. В розглянутих стадіях наведені приклади 
опису об’єктів дослідження, слідів залишених стороннім предметом, експериментальних слідів та ходу 
встановлення ідентифікації конкретного стороннього предмету (відмички).
Ключові слова: трасологічна експертиза, відмичка, циліндровий механізм замку, сліди від дії стороннього 
предмету, механізм слідоутворення, ідентифікація.
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FEAtuRES oF ExPERt inVEStiGAtion oF tRACE  
from the Action of foreign objects – locK picKs

summary. The features of expert study of the actions of foreign objects (lock picks) are considered. Actual 
consideration of a specific expert study, gradually describing and illustrating the mechanism of trace formation 
of traces of foreign objects, which remain on the inner surfaces of the cylinder mechanism of the lock, which 
affects the process of identification of the trace object during forensic examination. In the course of expert 
research, the main stages of forensic examination of traces of foreign objects are considered. The example of 
traces left from contact with a foreign object (lock pick), analyzes the individual complex of traits (common and 
private signs), which is inherent only to a specific foreign object of a certain type (lock pick). The mechanism 
of traces left on the inner surfaces of the cylinder mechanism of the lock is installed. The complex of signs 
in experimental traces, characterizing the stability and individuality of a foreign object (lock pick) has been 
studied and analyzed. The process of performing identification tasks in relation to the identification of a par-
ticular foreign object (lock pick) is carried out in stages. In the course of expert research of traces left by foreign 
objects, it is possible to establish: the mechanism of trace formation; sending a contacting surface of a foreign 
object type of foreign object; a specific foreign object. Information on the mechanism of their formation is of 
great importance in the study of traces of foreign objects, which depends on the factors that need to be taken 
into account. A comprehensive evaluation of the results of the study, scientific justification, the origin of the es-
tablished features and the wording of the conclusions were carried out. The stages reviewed provide examples 
of descriptions of the objects of the study, traces left by a foreign object, experimental traces and the process 
of identifying a particular third-party object (lock pick). Therefore, it is relevant to consider specific examples 
illustrating the mechanism of the formation of traces from the action of foreign objects on the inner surfaces of 
cylinder mechanisms of locks during this type of examination.
Keywords: trasological examination, lock pick, cylinder mechanism of the lock, traces of the action of a foreign 
object, mechanism of trace formation, identification.

Постановка проблеми. При скоєнні зло-
чинів кримінального відмикання замків, 

злочинці нерідко застосовують спеціалізовані 
предмети (відмички) та саморобні, за допомогою 
яких відкривають замки. 

До спеціалізованих предметів відносять-
ся, різноманітні відмички (комплекс відмички 
з фольгою, скороход, відмички для підбору ви-
сот штифтів, бампінг, гребінець), до саморобних 
відмичок відносяться, предмети спеціально ви-

готовлені для злочинних цілей, які побудовані 
на такому ж принципі дії, як і у спеціалізованих 
відмичок. Крім того, використовуються випадко-
ві предмети (металеві стрижні, скріпки, булавки, 
шпильки для волосся і т.д.), за допомогою яких 
відкривають замки. Одними з великої кількості 
об’єктів трасологічної експертизи є сліди, від дії 
сторонніх предметів.

У процесі експертного дослідження за сліда-
ми залишеними сторонніми предметами мож-
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ливо встановити: механізм утворення слідів; на-
прямок дії контактуючої поверхні стороннього 
предмету; вид стороннього предмету; конкрет-
ний сторонній предмет. При дослідженні слідів 
від дії сторонніх предметів інформація про меха-
нізм їх утворення має велике значення, що за-
лежить від різноманітних чинників, які потрібно 
враховувати [1, с. 153].

На даний час у всьому світі з’явилось багато 
у тому числі і офіційних виробників предметів 
для відмикання замків (відмичок), їх властивос-
тей та конструктивних особливостей, які недо-
статньо вивчені в експертній практиці. Тому по 
перше необхідний повний перегляд методичного 
та інформаційного забезпечення, по друге ви-
никає необхідність досліджень нових предметів 
для відмикання замків (відмичок). Отже доречно 
вивчити механізм слідоутворення та ознаки, що 
відображаються у слідах залишених сторонніми 
предметами.

Розгляд конкретних прикладів, що описують 
та ілюструють механізм слідоутворення слідів 
від дії сторонніх предметів на внутрішніх по-
верхнях циліндрових механізмів замків, безза-
перечно необхідний для поповнення інформації 
в експертній галузі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання криміналістичного дослідження слі-
дів від дії сторонніх предметів були предметом 
наукових досліджень Т.В. Авер'янова, Р.С. Бел-
кін, Г.Л. Грановський, І.В. Кантор, Ю.Г. Кору-
хов, С.А. Кругляк, Н.П. Майліс, Е.Р. Россінська, 
А.Г. Сухарев та ін. [1; 2; 4–11].

В роботах розкриті загальні теоретичні поло-
ження трасології й трасологічної експертизи, а 
також експертне дослідження замків та замика-
ючих пристроїв. Розглянуті принцип дії замків, 
класифікація замків, способи відмикання та зла-
му, розроблена методика трасологічного дослід-
ження замків та замикаючих пристроїв.

Однак у відомих роботах залишається недо-
статньо досліджений механізм слідоутворення 
від дії різних видів відмичок на внутрішніх по-
верхнях циліндрових механізмів замків. Крім 
того, недостатньо обґрунтованими залишаються 
відповіді на питання «які саме сліди залишають-
ся від контакту з відмичкою, підібраним або під-
робленим ключем?».

метою даної статті є висвітлення особли-
востей експертного дослідження слідів від дії 
стороннього предмету (відмички) під час про-
ведення судово-трасологічної ідентифікаційної 
експертизи.

виклад основного матеріалу. Завдання, 
що розв’язуються при проведенні експертизи 
циліндрового механізму замку, у більшості ви-
падків носять діагностичний характер. Іденти-
фікаційні завдання вирішуються при наявності 
на деталях циліндрового механізму замку слі-
дів-відображень, за якими можна встановити то-
тожність відмичок, підроблених або підібраних 
ключів, що їх залишили та наявність передбачу-
ваних знарядь кримінального впливу [8, с. 52].

Слідами дії стороннього предмету (відмички, 
підібраного або підробленого ключа) вважаються 
сліди, що лежать за межами контактуючих по-
верхонь комплектного ключа. Крім того, вони 
відрізняються за характером (напрямом дії, ха-

рактерним блиском, розташуванням та ін.) від 
слідів, які утворюються від дії комплектного клю-
ча та слідів виробничого характеру. Однак, пере-
важна більшість слідів від сторонніх предметів, 
особливо підібраного або підробленого ключа, 
лежать у межах контактних поверхонь комплек-
тного ключа. Ці сліди схожі за формою та розмір-
ними характеристиками зі слідами комплектно-
го ключа, що викликає труднощі їх розрізнення, 
особливо у разі відсутності конкретного сторон-
нього предмета при проведенні дослідження.

Крім того, в окрему групу можна віднести сліди, 
які випадково виникли при виготовленні цилін-
дрового механізму та не обумовлені технічним про-
цесом його виготовлення (деформації на протяжці, 
випадковий контакт ріжучих кромок інструменту 
з деталями циліндрового механізму, сліди, утворе-
ні при складанні), що також можливо помилково 
вважати слідами дії сторонніх предметів. 

Які б питання не були поставлені перед судо-
вим експертом при проведені судово-трасологіч-
ної експертизи, експерт зобов’язаний проводити 
дослідження за загальною схемою, описаною 
в нормативних документах [13].

Розглянемо на прикладі результати експертно-
го дослідження слідів від дії сторонніх предметів 
за основними стадіями проведення судово-трасоло-
гічної експертизи. Порядок дослідження слідів від 
дії сторонніх предметів, як при ідентифікаційній, 
так і при діагностичній експертизі загалом одна-
ковий, різниться тільки за обсягом дослідження.

На експертизу було надано: «Циліндровий ме-
ханізм замку та відмичка» (рис. 1, 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 1, 2. об’єкти, надані на дослідження

На вирішення судової експертизи було по-
ставлено питання: «Чи є сліди на внутрішній по-
верхні циліндрового механізму від дії предметів 
наданих на дослідження?».

На стадії роздільного дослідження судовим 
експертом проводиться: візуальний огляд зо-
внішнього вигляду циліндрового механізму 
замку та ключів; встановлення наявності вне-
сених змін (виявляються слідим та дефекти, їх 
розміри форма розташування, що здійснюється 
без розбирання; вивчається стан поверхні, зо-
крема наявність фарби, іржі, частинок металу, 
наявність маркувальних позначень тощо); огляд 
і дослідження ключів (тип, розміри в цілому, бу-
дова борідки, наявність на них слідів і сторон-
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ніх предметів); дослідження внутрішнього ста-
ну циліндрового механізму замку, особливостей 
його конструкції та стану; виявлення дефектів, 
пошкоджень, відсутності частин механізму; ви-
явлення та аналіз слідів дії на нього сторонніх 
предметів; оцінка кожної виявленої ознаки з точ-
ки зору механізму та умов її утворення.

В ході проведення роздільного дослідження, 
судовий експерт за результатами проведеного 
дослідження повинен формувати проміжний ви-
сновок про придатність слідів для встановлення 
групової приналежності та ідентифікації слідо-
утворюючого об’єкта.

Приклад опису зовнішніх та внутрішніх по-
верхонь циліндрового механізму замку, до-
слідження виявлених слідів від дії стороннього 
предмету на внутрішніх поверхнях циліндро-
вого механізму замку: «Циліндровий механізм 
замку, наданий на дослідження, розмірами 
104,5×32,7×16,9 мм, складається з корпусу, ци-
ліндру, поворотного руків’я та повідка. Кор-
пус, циліндр та поворотне руків’я виготовлені 
з металу сірого кольору, який не притягуєть-
ся магнітом, поводок виготовлений з металу 
темно-сірого кольору, який притягується маг-
нітом. Циліндр та поворотне руків’я фіксу-
ються в корпусі за допомогою фіксуючих шайб. 
На торцевих площинах корпусу циліндрового 
механізму замку нанесене маркувальне позна-

чення «IMPERIAL». У нижній частині корпусу 
виготовлено 7 отворів діаметром 3 мм, в які 
вставлені 7 металевих заглушок сірого кольо-
ру. У середній частині корпусу виготовлений 
наскрізний отвір діаметром 4,6 мм з метрич-
ною різьбою для кріплення механізму до корпусу 
замку гвинтом (рис. 3-5).

Оглядом зовнішніх поверхонь циліндрового 
механізму замку в різних положеннях до джерел 
освітлення, з застосуванням криміналістичної 
лупи збільшення (3Х) та мікроскопа «МСП-1» 
(збільшення 10х-40х, світло штучне, відбите) 
виявлені потертості, подряпини та вдавлені 
ділянки, які могли утворитися при виготов-
лені та експлуатації, будь-яких слідів від дії 
сторонніх предметів, пов’язаних зі зламом, на 
поверхнях досліджуваного об’єкту не виявлено.

Для дослідження внутрішніх поверхонь клю-
чової шпарини циліндру, циліндрового меха-
нізму замку, його розібрано, вилучено циліндр 
та розпиляно уздовж. У циліндрі знаходилося 
шість робочих штифтів циліндричної форми, 
виготовлених з металу жовтого кольору висо-
тою: 1-й, від входу до ключової шпарини – 6 мм, 
2-ий – 7,2 мм, 3-ій – 5,9 мм, 4-ий – 5,9 мм, 5-ий – 
5,5 мм, 6-ий – 7,3 мм, шість опорних штифтів 
висотою 5 мм, кожний та шість пружин. 
Штифти та пружини знаходились на кон-
структивно визначених місцях (рис. 6).

 

 

 

 

 

 

 рис. 3-5. загальний вигляд циліндрового механізму замку, наданого на дослідження

рис. 6. циліндровий механізм замку, наданий на дослідження у розібраному вигляді
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Оглядом робочих штифтів та внутрішніх 
поверхонь циліндру циліндрового механізму зам-
ку в різних положеннях до джерел освітлення, 
з застосуванням криміналістичної лупи збіль-
шення (3Х) та мікроскопа «МСП-1» (збільшення 
10х-40х, світло штучне, відбите), виявлені по-
тертості виробничого та експлуатаційного 
характеру, а також:

– на четвертому, п’ятому та шостому ро-
бочих штифтах, від входу до ключової шпари-
ни, на конусних частинах, вм’ятини розмірами 
0,5×1-1×1 мм (рис. 7-9);

– на внутрішніх поверхнях циліндру хаотич-
но розташовані окремі вм’ятини та накладен-
ня вм’ятин розмірами 0,5×1-1×6 мм, з окреми-
ми трасами (рис. 10-13).

Оглядом виявлених слідів, виходячи з їх форми, 
розмірів, спрямованості та взаємного розташу-
вання, використовуючи методи моделювання 
та системного аналізу встановлено, що вони мо-
гли залишитися від контакту з предметом з ви-
тягнутою робочою поверхнею по типу відмички, 
яким проведений вплив на внутрішні поверхні 
циліндрового механізму замку, наданого на до-
слідження. Таким чином сліди від дії стороннього 
предмету, виявлені на внутрішніх поверхнях ци-
ліндрового механізму замку, придатні для вста-
новлення групової приналежності слідоутворюю-
чого об’єкту, питання придатності даних слідів 

для ідентифікації слідоутворюючого об’єкту, буде 
вирішуватись при порівняльному дослідженні 
з наданими на дослідження об’єктами».

Приклад опису досліджуваної відмички: 
«Об’єкт дослідження (відмичка), являє собою 
металевий предмет витягнутої форми, який 
складається зі стрижню та руків’я, виготовле-
них з металу сірого кольору, який притягується 
магнітом довжиною 86 мм. Руків’я розмірами 
39×17,4×4 мм, на якому нанесені стилістичні 
зображення. Стрижень круглий у поперечному 
перетині діаметром 2 мм, край стрижню (кон-
тактуюча поверхня) прямокутної форми роз-
мірами 2,5×4,5 мм (рис. 14, 15)».

На стадії експертного експерименту з'ясо-
вується механізм слідоутворення, визначається 
стійкість відображення ознак у досліджуваних 
слідах і виконуються експериментальні сліди від 
об’єкту наданого для порівняння [1, с. 149]. Ме-
тою експертного експерименту є одержання зраз-
ків для порівняльного дослідження.

Для відтворення в експериментальних слідах 
аналогічних ознак об’єкту наданого для дослід-
ження необхідно підібрати подібний або той са-
мий матеріал, на якому виявлені досліджувані 
сліди. Отримані експериментальні сліди доклад-
но описуються та фотографуються.

Приклад опису отриманих експерименталь-
них слідів: «На свинцевій пластині товщиною 

 

 

 

 

 

 

рис. 7-9. сліди від дії стороннього предмету на робочих штифтах  
циліндрового механізму замку наданого на дослідження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 10-13. сліди від дії стороннього предмету на робочих штифтах  
циліндрового механізму замку наданого на дослідження



«Young Scientist» • № 6 (82) • June, 2020

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
И

271

5 мм, зроблені експериментальні відтиски ро-
бочої (контактуючої) поверхні відмички, нада-
ної на дослідження. В усіх експериментальних 
слідах повно, чітко та стало відобразився мі-
крорельєф робочої (контактуючої) поверхні від-
мички. Сукупність загальних та окремих ознак 
у слідах утворює індивідуально-характерний 
комплекс та дозволяє стверджувати, що дані 
експериментальні сліди придатні для проведен-
ня порівняльного дослідження (рис. 16-19).

На стадії порівняльного дослідження встанов-
люються співпадаючі ознаки та ті, що різняться, 
у порівнюваних слідах. Порівняльне досліджен-
ня проводиться шляхом порівняння досліджу-
ваних і експериментальних слідів між собою, а 
також їх фотознімків. При проведенні ідентифі-
каційної експертизи використовуються наступні 
технічні прийоми порівняння: зіставлення, на-
кладення і суміщення [9, с. 153].

У цьому випадку порівняльне дослідження 
проводилося методом суміщення. При суміщенні 
порівнювані об’єкти розміщалися в одній площи-
ні на порівняльному мікроскопі «ЕС-1». 

Приклад опису результату порівняльного до-
слідження: «Порівняльним дослідженням, в різ-
них положеннях до джерел освітлення, із засто-
суванням криміналістичної лупи збільшення (3Х) 
та порівняльного мікроскопу «ЕС-1», використо-
вуючи методи моделювання та порівняльного 
аналізу встановлені збіги загальних та окремих 
ознак: форм та структур отриманих площин, 
окремих розмірних характеристик, частин 
мікрорельєфу та співпадіння деяких трас екс-
периментальних слідів відмички, наданої на до-
слідження та слідів виявлених на внутрішніх 
поверхнях циліндрового механізму замку (рис. 20).

Дані збіги загальних та окремих ознак суттє-
ві, утворюють комплекс необхідних ознак та до-

статні для висновку про те, що на внутрішніх 
поверхнях циліндру циліндрового механізму зам-
ку, наданого на дослідження, є сліди, які залиши-
лись від контакту з робочою (контактуючою) 
поверхнею відмички, наданої на дослідження.

Результати порівняльного дослідження до-
статні для висновку про те, що на внутрішніх по-
верхнях циліндрового механізму замку, є сліди які 
залишились від контакту з робочою (контактую-
чою) поверхнею відмички, наданої на дослідження».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рис. 14, 15. загальний вигляд відмички наданої на дослідження  
та її робочої (контактуючої) поверхні

 

 

 

 

рис. 16-19. експериментальні відтиски робочої (контактуючої) поверхні відмички,  
наданої на дослідження

рис. 20. збільшене зображення сліду 
на внутрішній поверхні циліндру 

циліндрового механізму замку, ліворуч 
та експериментального зразку робочої 

(контактуючої) поверхні відмички, праворуч
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У подальшому, на стадії оцінки результа-
тів проведеного дослідження та формулюван-
ня висновків, судовим експертом здійснюються 
комплексна оцінка результатів проведеного екс-
пертного дослідження, наукове обґрунтування 
походження встановлених ознак та формулю-
вання висновків.

Формулювання остаточних висновків викону-
ється по суті поставлених перед експертом пи-
тань. Крім того, оцінюються виявлені при порів-
няльному дослідженні збіги та розбіжності ознак, 
встановлюється сталість, суттєвість та повторю-
вальність співпадаючих ознак. Якщо мають міс-
це ознаки відмінності, то необхідно вказати, чим 
вони викликані, наприклад, змінами робочої 
(контактуючої) поверхні об’єкту, ідентифікацій-
ним періодом і т.п. [1, с. 157]. Якщо відмінності 
визнаються несуттєвими і можуть бути пояснені 
частковими змінами сліду, об’єкту дослідження 
або різним механізмом слідоутворення, то екс-
перт переходить до оцінки співпадаючих ознак.

висновки. Таким чином, в роботі наведені 
особливості експертного дослідження слідів за-
лишених від дії стороннього предмету (відмич-
ки). За матеріалами експертного дослідження 

розглянуто основні стадії проведення судово-тра-
сологічної ідентифікаційної експертизи слідів 
від дії сторонніх предметів.

На прикладі слідів від дії стороннього предме-
ту (відмички), проаналізований комплекс ознак 
(загальні та окремі ознаки), що відобразилися 
у слідах, а також ознаки, які характеризують 
конкретну відмичку. Встановлений механізм 
утворення слідів.

Розглянуто процес пов’язаний з вирішенням 
завдань ідентифікаційного характеру, щодо 
встановлення конкретної відмички. А саме, ме-
тодом суміщення встановлено співпадаючі озна-
ки в порівнюваних слідах

Проведена комплексна оцінка результатів до-
слідження, наукове обґрунтування походження 
встановлених ознак та формулювання висновків.

В розглянутих стадіях наведено приклади опи-
су дослідження: сліди від дії стороннього предмету 
на внутрішніх поверхнях циліндрового механізму 
замку та встановлення механізму слідоутворення; 
відмички та її робочої (контактуючої) поверхні; 
отриманих експериментальних слідів; порівняль-
ного дослідження; проміжного висновку; результа-
тів проведеного дослідження та висновку.
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