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The next issue of the journal «A First Printed Criminalist» is prepared for
publishing. It is connected with two important moments. The journal has regularly been printed for five years. This issue is the 10th and anniversary one.
Although these numbers could look insignificant but we can already summarize and speak about the Journal results. «A First Printed Criminalist» has confirmed its popularity, readers’ interest to the most of headings, wide area of its
distribution. The Journal seems to succeed in blending high scientific level with
information value and pragmatism in the articles and materials that were published.
It is necessary to notice that the recommendations for articles and other materials have been changed. This research and practice juridical Journal is
international and articles could be given in one of five languages by authors’
choice (Ukrainian, English, German, French or Russian). Because of this, the
Editorial Board began procedure of unification of all articles and they must be
given with an abstract, key words and references in English. The web-site of
INGO «Criminalists Congress» (www.crimcongress.com) contains the electronic version of the journal and some important information about the Journal,
Aims and Scope, Editorial Board, Submission, Publication Ethics and Malpractice Statement.
The 10th issue of the journal presents the articles that criminalists from
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine provided for publishing.
The journal is formed under the following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Criminal Investigation, Criminalistic Tactics Issues, Forensic Examination, Anthology of Criminalistics, Portrait
Gallery of the Famous Criminalists, Criminal Cases Study, New Legislation,
Research Events, Peer Comments for New Publications, and Our Partners.
A considerable attention in the journal has been paid to the general theoretical problems of criminalistics and its historical development (V. Terehovič,
E. Nimande, Latvia), methodology of science (V. Konovalova, Ukraine), innovative technologies used in criminal investigation (K. Krassowski, Poland). The
articles about investigator worldview in recent period (I. Basysta, Ukraine) and
interaction of investigator and prosecutor (H. Popova, Russia) also have topical interest in the issue. Some value can be given to an article about possibilities of false testimonies classification (O. Vaschuk, Ukraine). Articles on the
problems of forensic examination are also printed well-timed: about the internal
beliefs forming forensic expert (G. Avdeeva, Ukraine) and the effect of household chemicals on bloodstains (А. Lall, Estonia). The heading «Criminal Cases
Study» includes the analysis of judge illegal sentencing in Ukraine (M. Shepitko, Ukraine).
There was a necessity to print certain important parts of Law of Ukraine
«On the National Police» in the heading «New Legislation», because of the law
enforcement bodies reformation and creation of the National Police in Ukraine.
Some significant criminalistic and forensic examination research events
were highlighted in the journal: The 6th Symposium of the Polish Forensic Association (Toruń, Poland), XI International Scientific and Practical Conference
«Criminalistics and Forensic Science: Science, Studies, Practice» (Vilnius, Lithuania), 7th European Academy of Forensic Science Conference (Prague, Czech
Republic). «Portrait Gallery of the Famous Criminalists» contains some information about the criminalistics founder, Professor Rodolphe Archibald Reiss.
The last part of the series of works by professor N. N. Bokarius «Life and
Works of the Honoured Professor Nikolay S. Bokarius» in its reprinted form is
published under the heading «Anthology of Criminalistics».
This journal is published for researchers, professors, postgraduates, law
school students as well as for investigators, prosecutors, judges, defense attorneys and other representatives of the legal profession.
The Editorial Board of the journal «A First Printed Criminalist» would like
to thank all those, who helped to get this issue ready for printing.
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TO THE READER

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko
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ДО ЧИТАЧА
Підготовка чергового номера журналу «Криміналіст першодрукований»
пов’язана з двома важливими моментами: пройшло п’ять років як регулярно виходять друком номера даного журналу; цей випуск є 10-м ювілейним. Хоча ці цифри
є вельми скромними, однак уже дозволяють підвести деякі підсумки. Журнал підтвердив свою затребуваність, значний інтерес читача до більшості рубрик, широку
географію розповсюдження. В опублікованих статтях і матеріалах, як уявляється,
вдалося об’єднати високу науковість, інформативність і прагматизм.
Неможна не відзначити, що за останній час у певному сенсі було змінено формат
викладу матеріалу. Через те, що даний науково-практичний юридичний журнал є
міжнародним і статті можуть бути представлені на одній із п’яти мов (українській,
англійській, німецькій, французькій, російській), виникла необхідність уніфікації всіх статей і надання короткого їх викладу (анотації), ключових слів та списку
використаних джерел англійською мовою. На сайті Міжнародного Конгресу Криміналістів (www.crimcongress.com) розміщено електронну версію журналу та запропоновано важливу інформацію про завдання видання, цілі та можливості, редакційну
раду, особливості подання матеріалів, угоду про етику публікації і відсутність зловживань.
У цьому номері друкуються матеріали, надані колегами криміналістами з Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Росії, України. Журнал сформовано з таких рубрик:
«Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу»,
«Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Антологія криміналістики», «Портретна галерея видатних криміналістів», «Слідча та судова практика», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери».
У журналі значну увагу приділено загальнотеоретичним проблемам криміналістики та її історичному розвитку (В. Терехович, Е. Німанде, Латвія), методології
науки (В. Коновалова, Україна), використанню новітніх технологій в розслідуванні злочинів (К. Красовський, Польща). Актуальними вбачаються статті, присвячені
становленню світогляду слідчого у сучасних умовах (І. Басиста, Україна), а також
його взаємодії з працівниками прокуратури (Є. Попова, Росія). Певний інтерес
представляє стаття про можливості класифікації неправдивих показань (О. Ващук,
Україна). Своєчасними є матеріали з проблем судової експертизи: про формування внутрішнього переконання судового експерта (Г. Авдєєва, Україна) і про вплив
побутової хімії на плями крові (А. Лалль, Естонія). В межах рубрики «Слідча та
судова практика» проведено аналіз постановлення суддею завідомо неправосудного
вироку, рішення, ухвали або постанови (М. Шепітько, Україна).
У зв’язку із суттєвим реформуванням в Україні правоохоронних органів і створенням поліції виникла необхідність у розміщенні в рубриці «Нове в законодавстві»
окремих положень Закону України «Про Національну поліцію».
Привернено увагу читача й до найбільш значимих наукових подій, що відбулися останнім часом у криміналістиці та судовій експертизі: 6-го криміналістичного симпозіуму Польського Криміналістичного Товариства (Торунь, Польща);
XI міжнародної науково-практичної конференції «Криміналістика та судова експертологія: наука, навчання, практика (Вільнюс, Литва), 7 конференції Європейської Академії Криміналістики (Прага, Чехія). У «Портретній галереї видатних
криміналістів» розміщено інформацію про професора Рудольфа Арчибальда Рейсса (Rodolphe Archibald Reiss).
У рубриці «Антологія криміналістики» представлена завершальна частина
роботи професора М. М. Бокаріус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус» у репринтному вигляді.
Журнал розраховано на наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних навчальних закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, адвокатів та інших представників правозастосування.
Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукований» вдячна всім, хто
надав допомогу при його підготовці до друку.
Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Подготовка очередного номера журнала «Криминалист первопечатный» связана
с двумя важными моментами: прошло пять лет как регулярно выходят номера данного журнала; этот выпуск является 10-м юбилейным. Хотя эти цифры являются весьма скромными, однако уже позволяют подвести некоторые итоги. Журнал подтвердил свою востребованность, значительный интерес читателя к большинству рубрик,
широкую географию распространения. В опубликованных статьях и материалах, как
представляется, удалось объединить высокую научность, информативность и прагматизм.
Нельзя не отметить, что за последнее время в некоторой степени был изменен формат изложения материала. В силу того, что данный научно-практический юридический журнал является международным и статьи могут быть поданы на одном из пяти
языков (украинском, английском, немецком, французском, русском), возникла необходимость унификации всех статей и предоставления краткого их изложения (аннотации), ключевых слов, а также списка использованных источников на английском
языке. На сайте Международного Конгресса Криминалистов (www.crimcongress.com)
размещена электронная версия журнала и важная информация о задачах издания,
целях и возможностях, редакционном совете, особенностях представления материалов, соглашении об этике публикации и отсутствии злоупотреблений.
В этом номере печатаются материалы, поданные коллегами криминалистами из
Латвии, Литвы, Польши, России, Украины, Эстонии. Журнал сформирован из следующих рубрик: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики»,
«Судебная экспертиза», «Антология криминалистики», «Портретная галерея выдающихся криминалистов», «Следственная и судебная практика», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры».
В журнале значительное внимание уделено общетеоретическим проблемам криминалистики, ее историческому развитию (В. Терехович, Э. Ниманде, Латвия), методологии науки (В. Коновалова, Украина), использованию новейших технологий в расследовании преступлений (К. Крассовский, Польша). Актуальными представляются
статьи, посвященные становлению мировоззрения следователя в современных условиях (И. Басистая, Украина), а также его взаимодействию с работниками прокуратуры (Е. Попова, Россия). Определенный интерес вызывает статья о возможностях
классификации ложных показаний (О. Ващук, Украина). Своевременными являются
материалы по проблемам судебной экспертизы: о формировании внутреннего убеждения судебного эксперта (Г. Авдеева, Украина) и о воздействии бытовой химии на пятна крови (А. Лалль, Эстония). В рамках рубрики «Следственная и судебная практика» проведен анализ вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения,
определения или постановления (М. Шепитько, Украина).
В связи с существенным реформированием в Украине правоохранительных органов и созданием полиции возникла необходимость в размещении в рубрике «Новое в
законодательстве» отдельных положений Закона Украины «О Национальной полиции».
Обращено внимание читателя также на наиболее значимые научные события,
происшедшие за последнее время в криминалистике и судебной экспертизе: 6-й криминалистический симпозиум Польского Криминалистического Общества (Торунь,
Польша); XI международную научно-практическую конференцию «Криминалистика
и судебная экспертология: наука, обучение, практика (Вильнюс, Литва), 7 конференцию Европейской Академии Криминалистики (Прага, Чехия). В «Портретной галерее
выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре Рудольфе Арчибальде Рейссе (Rodolphe Archibald Reiss).
В рубрике «Антология криминалистики» представлена завершающая часть работы профессора Н. Н. Бокариус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора
Николая Сергеевича Бокариус» в репринтном виде.
Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, адвокатов и иных представителей правоприменения.
Редакционный совет журнала «Криминалист первопечатный» благодарит всех,
кто оказывает помощь при его подготовке к печати.
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