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OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Seria „Postępy kryminalistyki” zawiera informacje o ostatnich osiągnięciach tej nauki, przydatne zarówno w praktyce, jak w dydaktyce.
Każdy tom składa się z trzech części:
– artykułów,
– recenzji książek i opracowań wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych,
– nowości techniki kryminalistycznej.

Artykuły
Motywacja seksualna czynów przestępnych (Sex related crimes and offences) [5]
Kryminalistyczne i kryminologiczne aspekty pedoﬁlii (Forensic and criminological aspects of pedophilia) [23]
Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
U. Suendorf, „Pranie” pieniędzy. Studium kryminologiczne (Geldwäsche. Eine kriminologische untersuchung) [44]
Obecna i przyszła polityka w zakresie narkotyków w Europie (Current and future drug policy studies
in Europe) [67]
M. Bartschi, Sprawca upośledzony umysłowo w postępowaniu karnym i karnym wykonawczym (Der geistig
abnorme täter im strafverfahren und strafvollzug) [80]
B. K. Tucker i in., Mikroskopowa charakterystyka śladów narzędzi tnących (Microscopic characteristics
of hacking trauma) [85]
B. Glattstein i in., Udoskonalona metoda określania odległości strzału, cz. 1 – w obrębie przestrzałów odzieży
(Improved method for shooting distance estimation. Part 1. Bullet holes in clothing items) [88]
M. Horrocks, K. A. Walsch, Pyłek z wycinków traw jako dowód obecności podejrzanego na miejscu
przestępstwa (Pollen on grass clippings: putting the suspect at the scene of the crime) [91]
M. Stücker i in., Linie interpapilarne – zmienna część ludzkich odcisków palców (Interpapillary lines – the
variable part of the human ﬁngerprint) [93]
T. Kahana i in., Daktyloskopowanie zwłok: techniki tradycyjne i nowe (Fingerprinting the deceased: Traditional
and new techniques) [96]
H. Hollien, R. Schwartz, Identyﬁkacja osób na podstawie niejednoczesnych wypowiedzi (Speaker identiﬁcation
utilizing non-contemporary speech) [101]
E. Gohr, Obrzezania kobiet (Weibliche genitalverstümmelung – (kein) politischer handlungsbedarf in
Deutschland) [104]
A. T. Schäfer, Stalking – natrętne uwielbianie i molestowanie (Stalking – verehrung durch
aufdringlichkeit) [108]
R. J. Homant, D. B. Kennedy, Samobójstwa dokonane ze sprowokowanym udziałem Policji; proponowana
typologia (Suicie by Police; a proposed typology of law enforcement ofﬁcer – assisted suicide) [112]
L.A. King, A. J. Poortman Van – Der Meer, Nowe narkotyki syntetyczne w państwa Unii Europejskiej
(New synthetic drugs in the European Union) [117]
J. Storbeck, Operacja e-day (wprowadzenie euro) na kryminalistycznym celowniku (Operation e-day
im kriminalistischen visier) [119]
Nowości techniki kryminalistycznej
Biometryczna kontrola wstępu [122]
Przekaz obrazów wideo przez mobilną sieć radiokomunikacyjną T-D1 [125
Pomiary szybkości jazdy na autostradach [127]
CCD – nowa generacja kamer telewizji przemysłowej [130]
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