Експертна спеціальність 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів,
інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за
частинами».
Замки, запірні та контрольні пристрої:
Чи справний механізм замка? Якщо ні, то в чому полягає
несправність?
Чи був відімкнений замок сторонніми предметами (відмичками,
підібраними або підробленими ключами тощо)?
Чи відмикався даний контрольний замок без пошкодження
контрольного вкладиша?
Чи є на поверхнях наданого замка сліди сторонніх предметів?
Якщо так, чи придатні сліди для ідентифікації стороннього предмету
(знаряддя)? Якщо так, то якими предметами, знаряддям вони залишені?
Чи відмикався замок за допомогою наданого ключа (відмички)?
Чи була обтиснена пломба даними пломбувальними лещатами?
Чи одними (або декількома) пломбувальними лещатами були
обтиснені пломби?
чи порушувалася цілісність пломби після первісного
опломбування?
чи переопломбовувалася надана на дослідження пломба?
Об’єкти дослідження: замки, запірно-пломбувальні пристої та пломби,
оригінальні ключі, відмички, підроблені та підібрані ключі та інші предмети,
які могли використовуватися для відмикання або злому замка, пломбувальні
лещата, змінні плашки, необтиснені пломби.
Сліди зламу:
Чи є на поверхні об’єкта сліди впливу стороннього предмета?
Чи придатні для ідентифікації знаряддя (інструменту) сліди зламу
на представленому об’єкті?
Чи даним знаряддям (інструментом) було вчинено злом або іншу
дію (перекушено дріт тощо)?
Яким способом розділено предмет (шляхом розрізування,
розрубування, розпилювання, свердлення тощо)?
Знаряддям (інструментом) якого типу, виду, залишено сліди?
Об’єкти дослідження: предмети-слідоносії або їх фрагменти, зліпки
слідів, знаряддя (інструменти).
Ціле за частинами:

Чи складали раніше одне ціле об’єкти надані на дослідження?
Яким способом відокремлена частина від предмета?
Об’єкти дослідження: частини чи фрагменти об’єктів (предметів).
Засоби масового виробництва:
Заводським чи саморобним способом закупорені пляшки?
Яким способом відкривалися або закупорювалися пляшки (інша
тара)?
Чи закорковані представлені на дослідження металеві ковпачки
(кришки) на пляшках, вилучених із різних ОМП (вказати), за допомогою
одного і того ж пристрою?
Чи придатний представлений на дослідження пристрій для
закорковування пляшок?
Чи використовувався при закорковуванні пляшок вилучених при
обшуку, представлений на дослідження пристрій?
Об’єкти дослідження: закупорені пляшки, заготовки кришок, не закупорені
пляшки, агрегат, який ідентифікується.

