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Artykuły
Współczesne problemy terroryzmu (Contemporary issues of terrorism) [5]
Stalking – terror psychiczny i " zyczny (Starking – psychical and physical terror) [27]

Recenzje książek i opracowania wybranych artykułów z zagranicznych czasopism kryminalistycznych
M. Kilchling, Europejska praktyka pozbawiania zysku pochodzącego z działalności przestępnej (Die praxis 

der gewinnabschöpfung in Europa) [45]
R. Morris, Kryminalistyczna identy" kacja pisma ręcznego. Podstawowe koncepcje i zasady (Forensic handwriting 

ideti" cation. Fundamental concepts and principles) [64]
U. Baumann, O" ara przestępstwa w doniesieniach prasowych (Das verbrechensopfer in kriminalitätsdarstellungen 

der presse) [80]
O. A. Zajcew, Ochrona państwowa uczestników procesu karnego (Gosudarstwiennaja zaszczita uczastnikow 

ugołownogo processa) [88]
M. Gmür, Wiarygodność ekspertyzy psychiatrycznej (Das psychiatrische glaubwürdigkeitsgutachten) [92]
R. Blasdell, Porównanie długowieczności odcisków palców dzieci z trwałością odcisków osób dorosłych 

(/ e longevity of the latent " nger prints of children vs adults) [101]
W. Hetzer, Przyszłe prawo karne Unii Europejskiej (Das künftige strafrecht in der Europäischen Union) [104]
K. Püschel, K. J. Kulle, E. Kops, Ryzyko zranienia bronią alarmową (Noch einmal: Verletzungsgefahren durch 

schreckschusswa3 en) [108]
A. Silke, Straż obywatelska i samoobrona; problemy i lekcje dla Policji (Dealing with vigilantism: issues and lessons 

fort he police) [109]
A. Schäfer, Konfrontacje sekwencyjne z zastosowaniem wideo (Sequenzielle video-gegenüberstellungen) [114]
G. / irunavukkarasu i in., Odtwarzanie zamalowanego numeru rejestracyjnego pojazdu (Restoration of oblitrerated 

paited registration number on vehicle) [116]
C. Furnari i in., Śmiertelny wypadek zatrucia się kokainą przemycaną w organizmie (A fatal case of cocaine poisoning 

in a body packer) [117]
H. J. Schneider, Przemoc w szkołach ze skutkiem śmiertelnym i jej zapobieganie (Vorbeugung Gegen tödliche 

schulgewalt) [119]
A. M. Weigman, M. G. Ehrenclou, K. K. Scharma, Podwójne zabójstwo (obojga rodziców). Analiza kryminalistyczna 

oraz implikacje psychologiczno-prawne (Double parricide: Forensic analysis and psycholegal implications) [122]

Nowości techniki kryminalistycznej
Osobiste urządzenie alarmowe [126]
Inteligentna kontrola wizyjna [129]
System ostrzegania przed pożarem [130]
GIS – system informacji geogra" cznej do wykrywania niewypałów [131]
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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.


