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Випуск чергового п’ятого номера журналу «Криміналіст першодрукований» є свідоцтвом продовження кращих криміналістичних традицій, необхідності об’єднання
криміналістів – учених та практиків окремих держав, різних наукових шкіл. Саме в цей період відзначена висока активність криміналістів, відображенням чого є ціла низка науково-практичних заходів криміналістичної спрямованості
(Харків, Москва, Люблін, Вільнюс, Санкт-Петербург). Під час
підготовки цього номера журналу відбулася історична подія –
заснування Конгресу Криміналістів – міжнародної, неурядової організації. Інформацію про всі ці наукові заходи відображено на сторінках журналу.
Завдання, що поставлені перед журналом – популяризація криміналістичних знань, повідомлення про найбільш значущі наукові події, передову правозастосовну практику, забезпечення захисту прав людини та громадянина від протиправних посягань, – дозволили привернути до нього увагу провідних фахівців у галузі криміналістики, судової експертизи, кримінального права та процесу. Сам журнал в черговий раз підтверджує, що є – засобом комунікації криміналістів з різних країн.
У даному номері журналу подані матеріали щодо окремих рубрик: «Загальна теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміналістичної тактики», «Судова експертиза», «Інновації в криміналістиці», «Слідча та судова практика», «Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи», «Рецензії на актуальні видання», «Наші партнери». Надані до журналу статті традиційно оригінальні, присвячені найбільш актуальним проблемам криміналістики,
судової експертизи, іншим наукам кримінально-правового циклу. Заслуговує на увагу те, що автори звертаються до
найбільш складних, невирішених або дискусійних проблем.
Певний інтерес являють також матеріали, що звернені до
кримінально-процесуальної галузі, оскільки в Україні прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс, у той
час, коли в інших державах вже робляться певні висновки
щодо дії процесуального закону. У «Портретній галереї видатних криміналістів» розміщено інформацію про професора Л. Ю. Ароцкера, оскільки в цьому році йому виповнюється 85-років з дня народження.
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 надає допомогу при його підготовці до
друку.
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ДО ЧИТАЧА

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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К ЧИТАТЕЛЮ
Выпуск очередного пятого номера журнала «Криминалист
первопечатный» является свидетельством продолжения лучших криминалистических традиций, необходимости объединения криминалистов – ученых и практиков отдельных государств, различных научных школ. Именно в этот период отмечена высокая активность криминалистов, отражением чего является целая серия научно-практических мероприятий
криминалистической направленности (Харьков, Москва, Люблин, Вильнюс, Санкт-Петербург). При подготовке этого номера
журнала произошло историческое событие – учреждение Конгресса Криминалистов – международной, неправительственной организации. Информация о всех этих научных мероприятиях отражена на страницах журнала.
Задачи, поставленные перед журналом – популяризация
криминалистических знаний, сообщение о наиболее значимых
научных событиях, передовой правоприменительной практике, обеспечение защиты прав человека и гражданина от противоправных посягательств, – позволили привлечь к нему внимание
ведущих специалистов в области криминалистики, судебной
экспертизы, уголовного права и процесса. Сам журнал в очередной раз подтверждает, что является – средством коммуникации
криминалистов из различных стран.
В данном номере журнала предоставлены материалы в следующие рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уголовного права и процесса», «Расследование преступлений», «Проблемы криминалистической тактики», «Судебная
экспертиза», «Инновации в криминалистике», «Следственная и судебная практика», «Новое в законодательстве», «Научно-практические мероприятия», «Рецензии на актуальные издания», «Наши партнеры». Предоставленные в журнал статьи традиционно оригинальны, посвящены наиболее актуальным проблемам криминалистики, судебной экспертизы, иным наукам
уголовно-правового цикла. Заслуживает внимания то, что авторы обращаются к наиболее сложным, нерешенным или дискуссионным проблемам. Определенный интерес представляют также материалы, обращенные к уголовно-процессуальной сфере,
поскольку в Украине принят новый Уголовный процессуальный кодекс, в то время как в других государствах уже подводятся определенные итоги действия процессуального закона. В
«Портретной галерее выдающихся криминалистов» размещена информация о профессоре Л. Е. Ароцкере, поскольку в этом
году исполняется 85-лет со дня его рождения.
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 изданию.
Глава редакционного совета,
главный редактор В. Ю. Шепитько
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A new issue of the journal “A First Printed Criminalist” is
confirmation of the best criminalistic traditions and necessity to associate the criminalists – both countries and research
schools as well as scientists and practitioners. High criminalists’ activity was noticed exactly in this period. Quite a big
number of criminalistic scientific and practiced events confirm this thesis (Kharkiv, Moscow, Lublin, Vilnius, SaintPetersburg). The preparation of the fifth issue was accompanied with a historical event – founding Criminalists Congress – International Non-Governmental Organization. The
information about all these scientific events is reflected on
the pages of the journal.
The objectives of our journal are to popularize criminalistic knowledge, to provide information about the most important research events, modern investigative and trial practices, to protect human rights from illegimate actions. These
objectives allowed us to attract the attention of leading specialists in the sphere of criminalistics, forensic expertise,
criminal law and procedure. Time has confirmed that our
journal is a way of communication for criminalists from different countries.
The journal issue offers the materials from the following:
General Theory of Criminalistics, Criminal Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics Tactics Issues, Forensic Expertise, Criminalistics Innovations, Investigation and Trial Practice, New Legislation, Research
Events, Peer Comments for New Publications, Our Partners.
Most of the published articles has original character and directed to the topical problems of criminalistics, forensic expertise and other fields of criminal law science. Noteworthy
that the authors referred to the most difficult, unsolved and
debatable problems. The materials researching the field of
criminal procedure has particular interest as a new Criminal Procedure Code has been adopted in Ukraine, while other
countries have been summarizing their Criminal Procedure
Code activity. The Portrait Gallery of the Famous Criminalists provides some information about professor L. Arotsker
because of his 85th anniversary.
This journal printed for researchers, professors, postgraduates, law schools students as well as for investigators,
prosecutors, judges, experts, defense attorneys etc.
The Editorial Board of our 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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