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Artykuły
Stres w Policji; zapobieganie jego powstawaniu i skutkom (Stress in Police; preventing its occurance and managing 

the e! ects) [5]
Identy" kacja o" ar masowych katastrof na podstawie badań porównawczych zębów (Identi" cation of disaster victims 

based on comparative examination of their teeth) [27]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
Prawo i organizacja prywatnych służb bezpieczeństwa w Europie (Recht und organisation privater sicherheitsdienste 

in Europa) [43]
Metody analizy spraw karnych. Sympozjum międzynarodowe (Methoden der Fallanalyse. Ein internationales 

symposium) [70]
M. Aldridge, J. Wood, Przesłuchanie dzieci niepełnosprawnych w charakterze świadków; wyniki badań 

przeprowadzonych przez angielskich i walijskich o" cerów Policji (Interviewing child witnesses with disabilities: 
a survey of Police o*  cers in England and Wales) [83]

M. Klintschar, M. Darok, B. Reichenpfader, Medycyna sądowa i kryminalistyka w Internecie (Rechtsmedizin, 
kriminalistik und das Internet) [88]

D. F. Stübert, Wprowadzanie euro w obieg (Die einführung des euro) [90]
J. Kubica, Przestępstwa towarzyszące wprowadzeniu euro w obieg (Straftaten im zusammenhang mit dem euro) [94]
T. Hansjakob, Sklepy z konopiami (indyskimi) – placówkami służby zdrowia czy miejscami przeładunku narkotyków? 

(Hanfshops – gesund heitszentren oder drogen – umschlagplätze?) [98]
B. Karger, B. Brinkmann. Odsłanianie miejsc rażenia w wypadku samobójstw popełnionych z użyciem broni palnej 

i białej (Zur these von der entlblößung bei suiziden durch schuß und stich) [103]
P. Schmidt, R. Dettmeyer, B. Madea, Samobójstwa dzieci i młodocianych (Suizide von kindern und 

jugendlichen) [105]
S. Müller, Napady rabunkowe na transporty pieniędzy w Hesji (Die hessische panzerknackerbande) [108]
A. Emes, Interpretacja wzorów plam krwi (< e interpretation of bloodstain patterns) [114]
D. Halliday, Gorący temat – dochodzenie w sprawach o pożary (A hot topic – the investigation of " res) [117]
W. Brüschweiler, M. Grieve, Badanie włosów i włókien tekstylnych (Haar – und textilfaseruntersuchungen) [122]
C. Oz, J. A. Levi, Y. Novoselski, N. Volkov, U. Motro, Identy" kacja gwałciciela na podstawie niecharakterystycznych 

dowodów przestępstwa (Forensic identi" cation of rapist using unusual evidence) [127]
K. Harada, K. Asa, T. Imachi, Y. Yamaguchi, K. Yoshida, Urazy pośmiertne spowodowane przez krocionogi 

(Centipede in= icted postmortem injury) [130]
H. Wriedt, Obosieczny miecz (Ein zweischneidiges schwert) [132]

Nowości techniki kryminalistycznej
„Walizka cyjanoakrylanowa” do ujawniania odcisków palców w samochodzie [135]
MD-95 – elektroniczny aparat do określania czasu zgonu [139]
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Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przy-
datne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminali-

stycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.
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