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ДО ЧиТАЧА

Черговий сьомий номер журналу «Криміналіст першо- 
друкований» підготовлено в період інтенсифікації наукових 
криміналістичних досліджень, реформування правозастосов-
них органів, подальшого змінення кримінального та кримі-
нального процесуального законодавства. На це звертають ува-
гу криміналісти з різних країн, що надали статті до журналу. 
Особливістю даного номера є те, що він відображає значну ак-
тивність учених-криміналістів і практиків на визнаних міжна-
родних заходах з проблем криміналістики та судової експерти-
зи, що відбулися лише останнім часом. Мова йде про засідан-
ня відділень Міжнародного Конгреса Криміналістів (Харків, 
Донецьк, симферопіль, севастопіль, Україна), конференцію, 
присвячену 40-річчю з дня створення Польського криміналіс-
тичного товариства (Варшава, Польща), IX Міжнародну нау-
ково-практичну конференцію «Криміналістика та судова екс-
пертиза: наука, навчання, практика» (Вільнюс, Литва)…

До �� 7 журналу подані матеріали у такі рубрики: «Загаль-
на теорія криміналістики», «Проблеми кримінального права 
та процесу», «Розслідування злочинів», «Проблеми криміна- 
лістичної техніки», «судова експертиза», «Антологія кримі-
налістики», «Портретна галерея видатних криміналістів»,  
«Нове в законодавстві», «Науково-практичні заходи». У цьому  
номері журналу читач може ознайомитися з матеріалами, 
зверненими до загальнотеоретичних проблем криміналісти- 
ки – її предмета, системи і природи. Вельми актуальними є 
статті, що віднесені до проблем кримінального права та про-
цесу. Широко подана рубрика, присвячена розслідуванню зло-
чинів, у тому числі формуванню нових криміналістичних ме-
тодик. Інноваційним характером відрізняються статті, які роз-
міщено до рубрик «Проблеми криміналістичної техніки» та 
«судова експертиза». У «Портретній галереї видатних кримі-
налістів» надано інформацію і розміщено інтерв’ю про профе-
сора В. П. Колмакова, якому у цьому році виповнюється 100 
років від дня народження. 

У рубриці «Антологія криміналістики» в репринтно-
му вигляді друкується наступна частина роботи професора  
М. М. Бокаріус «Жизнь и деятельность заслуженного про-
фессора Николая сергеевича Бокариус», датована 1966 ро-
ком. Ініціатива в опублікуванні даної праці належить редак-
ційній раді журналу. Першу її частину вже надруковано у  
�� 6 журналу. Відомості, що викладаються, не були опублі-
ковані раніше.

Журнал розраховано на наукових співробітників, викла-
дачів, аспірантів, студентів вищих юридичних навчальних 
закладів, а також слідчих, прокурорів, суддів, експертів, ад-
вокатів та інших представників правозастосування. 

Редакційна рада журналу «Криміналіст першодрукова-
ний» вдячна всім, хто надавав допомогу при його підготовці 
до друку.

Голова редакційної ради,
головний редактор В. Ю. Шепітько
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Очередной седьмой номер журнала «Криминалист первопе-
чатный» подготовлен в период интенсификации научных кри-
миналистических исследований, реформирования правопри-
менительных органов, дальнейшего изменения уголовного и 
уголовного процессуального законодательства. На это обраща-
ют внимание криминалисты из различных стран, подавшие  
статьи в журнал. Особенностью данного номера является то, что 
он отражает значительную активность ученых-криминалистов 
и практиков на прошедших лишь в последнее время знамена-
тельных международных мероприятиях по проблемам крими-
налистики и судебной экспертизы. Речь идет о заседаниях от-
делений Международного Конгресса Криминалистов (Харьков, 
Донецк, симферополь, севастополь, Украина), конференции 
посвященной 40-летию со дня создания Польского кримина-
листического общества (Варшава, Польша), IX Международной  
научно-практической конференции «Криминалистика и судебная 
экспертиза: наука, обучение, практика» (Вильнюс, Литва)…

В �� 7 журнала представлены материалы в следующие 
рубрики: «Общая теория криминалистики», «Проблемы уго-
ловного права и процесса», «Расследование преступлений», 
«Проблемы криминалистической техники», «судебная экс-
пертиза», «Антология криминалистики», «Портретная гале-
рея выдающихся криминалистов», «Новое в законодатель- 
стве», «Научно-практические мероприятия». В этом номе-
ре журнала читатель может ознакомиться с материалами, 
обращенными к общетеоретическим проблемам кримина-
листики – ее предмету, системе и природе. Весьма актуаль-
ными являются статьи, относящиеся к проблемам уголов-
ного права и процесса. Широко представлена рубрика, по- 
священная расследованию преступлений, в том числе форми-
рованию новых криминалистических методик. инновацион-
ным характером отличаются статьи, размещенные в рубриках 
«Проблемы криминалистической техники» и «судебная экс-
пертиза». В «Портретной галерее выдающихся криминалис-
тов» предоставлена информация и размещено интервью о про-
фессоре В. П. Колмакове, которому в этом году исполняется 
100 лет со дня рождения. 

В рубрике «Антология криминалистики» в репринтном ви-
де печатается очередная часть работы профессора Н. Н. Бока-
риус «Жизнь и деятельность заслуженного профессора Нико-
лая сергеевича Бокариус», датированная 1966 годом. инициа-
тива в опубликовании данной работы принадлежит редакцион-
ному совету журнала. Первая ее часть уже опубликована в �� 6 
журнала. излагаемые сведения ранее не были опубликованы.

Журнал рассчитан на научных сотрудников, преподавате-
лей, аспирантов, студентов высших юридических учебных за-
ведений, а также следователей, прокуроров, судей, экспертов, 
адвокатов и иных представителей правоприменения. 

Редакционный совет журнала «Криминалист первопечат-
ный» благодарит всех, кто оказывает помощь при его подготов-
ке к печати.

 Глава редакционного совета,
 главный редактор В. Ю. Шепитько
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TO THE READER

The next seventh issue of the journal “A First Printed Cri- 
minalist” is prepared during a period of intensification of sci-
entific criminalistical researches, reformation of law enforce-
ment bodies, further change of the criminal and criminal proce-
dural legislation. Criminalists from various countries, who sub-
mitted articles to the journal, pay attention to it. This issue’s 
feature is the fact that it reflects considerable activity of sci-
entists-criminalists and practitioners during recent important 
international activities on problems of criminalistics and fo-
rensic examination. We mean sessions of branches of the INGO 
“Criminalists Congress” (Kharkiv, Donetsk, Simferopol, Sev-
astopol, Ukraine), the conference, devoted to the 40th anniver-
sary of creation of Polish Forensic Asssociation (Warsaw, Po-
land), IX International scientific-practical conference “Crimi-
nalistics and forensic examination: science, training, practice” 
(Vilnius, Lithuania)…

The 7th issue of the journal presents the materials under the 
following headings: General Theory of Criminalistics, Criminal 
Law and Procedure Issues, Crime Investigation, Criminalistics 
Techniques Issues, Forensic Examination, Anthology of Crimi-
nalistics, Portrait Gallery of the Famous Criminalists, New Le- 
gislation, Research Events. In this issue of the journal the read-
er can get acquainted with the materials addressing general the-
oretical problems of criminalistics – its subject, system and na-
ture. Articles concerning problems of criminal law and proce-
dure are rather topical. The section devoted to investigation of 
crimes, including formation new criminalistical techniques, is 
widely presented. The articles of innovative character are pub-
lished in the sections Criminalistics Techniques Issues and Fo-
rensic Examination. The section Portrait Gallery of the Famous 
Criminalists gives information and interview about the profes-
sor Victor P. Kolmakov, whose 100th birthday anniversary is cel-
ebrated this year.

The section Anthology of Criminalistics publishes next part 
of reprinted work of professor Nikolay N. Bokarius “Life and ac-
tivity of honored professor Nikolay Sergeevich Bokarius”, dat-
ed 1966. The initiative in publication of the given work belongs 
to the Editorial Board of the journal. Its first part was published 
in issue 6th of the journal. These materials have never been pub-
lished before.

The journal is published for researchers, professors, post-
graduates, law school students as well as for investigators, 
prosecutors, judges, experts, defense attorneys and other rep-
resentatives of the legal profession. 

The Editorial Board of journal “A First Printed Criminalist” 
would like to thank all those, who helped to get this issue ready 
for printing.

Head of the Editorial Board,
Chief Editor, V. Shepitko




